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PRODUKT ROKU 1997! Najnowsza wersja 
SuperMemo z repetytorium sfownictwa 
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PRODUKT ROKU 1997! Najskuteczniejszy i najobszerniejszy 
program przeznaczony do. nauki stownictwa i gramatyki 
j^zyka angielskiego. SuperMemo pozwoli ci je przyswajac 
znacznie szybciej niz inne programy i metody nauki. Pakiet 
zawiera na dwoch ptytach CD-ROM 40 tys udzwipkowionych 
definicji i £wiczen. Uznana, posiadajqca naukowe podstawy 
metoda wspomagania nauki SuperMemo. Mozliwosc doda- 
wania wtasnego materiatu przeznaczonego do zapamiptywania. 
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Chrzqszcz brzmi w trzeinie 
albo "zajqce na tqca zakochane w biedronenn 

Majowe pogwarki Ssakbw Naczelnych na Ionia przyrody 

Zbigilew BaAstl: 0|. Jak milo tak leieC gad grusia an dowolnit wykranym toko i nolebookiem pod glowo I pusika saku... 

Jerzy Paprawa: Tak. tat. Jedyny proMoa to aiojsco do utotooio myszki I loypada. Slroszole to nMwoo i do lego mrdwki wlaia mi do 
sieci. 

Zkigolew Baishi: Nie chcosz chyba powiedzieC. to na twoim lowiutkim, plaskim Jak wielkoposlny naleSaik, cloklokrystoliczoym i w 
ogilo szpanerskim laptoplko paioki nwily sobie pajeezynko.. 

Jerzy Paprawa: Zawsze kiody mOwie "slot", to mam no mySli polpczeolo z Intoioetem. WlaSnie zamioizatem odpalit Ultimo 
Online za pomoca komdiki, kiody mrdwki zaczgly rabid sobie hoiozelo na Iwardym dysku. Cbyba dam sobie spotty z oianlem i 

ssni wycioiao sip zdziebka na tei palanle... 
y 

Zbigniew BaAski: Palanle. PolanieJ Rada! Fractal la'pelska pro strategiezna zamieszczona w calosci na plytea ED-Jcilon! t my ' 
pizyszlidmy lo, ieby spolkat sip z aaszymi Czytelnikami! Jegomose, wstawaj z tiawy i do loboty! ' 

Jerzy Paprawa: Neaps! Setdecznle wilamy w analowym numerze Waszego ezasoplsma. llazbleraro sip iroebp spiaw. lo giawda. Pa 
gltiwsze: nialalszym iglaszany. Jo ale mottmy kantymewat kaakarsa. w kldiym Nzylalnicy sand sobie wybietaia na Diode w pasted 
oMIanel pry. SkBbczyly nam sip zapasy zimawe. a para lym mmny lot nawe pamysty.a btirysb przeezylada w haleinysb nvmerach ED 

Hclion Ira. aaital nngrodumy rwyciprcow gram! (lei), ait jni na aieco ionych lasadacti. Pa dregfe: przedlaiamy konburs aa ramie 00 
kampoierowd. Naplywaip dpgle dyskleikl i ai ial Metre grrerywaP tea wartki potot... 

Zbigniew BaAski: To laidzo dobiy i humanitarny pomyst. Dajemy Warn szansp di keica rika szkolnego. Wiem, ie latem nikomunie (bee sip 
iii oic plsap, dlatego w lipca zaezniemy oceniaaie nadeslanyeb prac. Pamiptaide iednak. ie w polowie lipca bpdziemy jut robic wrzeSoiowy 

iimer ezasoplsma. Jak z lego wynlka ■ dopiero po zasiaioaych wakaclach dowlemy sip, klo zaiobll sobie na zaszczylne miam Recemzenta CO-Aclion. 

Jerzy Paprawa: J poza tym jest w koiicn... 

Zbigniew BaAski: 0 tym, go w koAcu, to na kolicu! Hastppna waira sprawa to rubryka sprzptowa. Poczpwszy od lego nnmern bpdziemy testowaA dla Was rozmaily spizpt kompulerowy, 
szczegAInle (Alee zabawki watae dla graeza, i sprdbojemy apiwiedziec Warn szerzei a nlektAryeh lalnikach inlomalycznycb. Tym lazem jest troche aglliie. ale ini w czerwcu znajdziecie 
tarn spoil intrygafacych zagadmleA. ZaslanawlaliSaiy sip lei pad... 

Jerzy Pograwa: ...wprewadzeniem trzeeiege kompaklu? 

Zbigniew BaAski: PAki co jeszcze ale. ale za to moiemy Warn zaproponowaP solucje di peinych wersji pier, Hire zamieszczamy na krpikacb. Napiszcia do nos. ezy taki pomysi Warn sie 
podoba. 

Jerzy Paprawa: Szczegihiie padaba ai sip. ie lest wraszda... 

Zbigniew BaAski: Jeszcze tylka dwa slawa. ZamleSciliSmy w lym lamarza recenzie ciekawal pry, Incoming tirmy Rage. Chciaibym painiormawaP wszystkicb. 2a jeslestny JEDYNYM palskim 
czasopismem upowaioionym da lastawaaia legalne) kopii tega pioprami i lake iedyni atizymaliSmy pisemna zgode na pahlikade grajpeego dema. Walalbym npizedziG wszelkie spekulade 
na ten lamat. Nie cbdeliday wcale adbiaiae meilMci recenzji giy innym czasaplsmam, ale praducenci Incoming sami wybiali CD-Aclian da lego cell. Zakladali pizy lym. 2a wszyscy 
uszanuJa ich wybdr. Czy sip nie zawiedli? To prawda, ie demo giy z Army Rage moina byia Seiaonac z Inlerneln, ale tylko da prywatnycb celAw. Natamiasl by zamiescic ie na CD. potrzebna 
last laimalna zgada aulartw! Piawa Iasi grawem... Wiecnie narzekalcia. ie czasem pismo X me recenzie |akle|S pry przed naml. Bwarantojemy Warn, ie recenzalemy wszyslka oajszybclej 
lab moina - ala z poszaaowaiiem lego, czepe iyezy sobie prodncenl. na i dapiera wledy. gdy aitorzy lob dystrybutoizy doslarczp him olicjalne warsjp. Nie zamierzamy sie AcigaA oa zasadzie 
"jestedmy nailepsi. be lake pieiwsi dallSmy recaznjp gry X"... 

Jerzy Poprawa: Swiete siowa. Cain szczedde. 2a mamy lai dla Was pralpce dema Quake’a II. I znawu jasl ta pewnle plerwsze legalne i olicialne dame w Palsce. To, klAre poiawilo sip jni 
wczesniej, byia tylka piodnktem teslowym tinny id Sollware i niesiely lie wolna go bylo rozpowszechiiaP w laden sposAb. CierpliwodP aplacala sip bardzo, bo leiaz moiecle grad bez 
poczacia why. lie co tarn! Jest mai i w ogAle siaace przygrzawa niezgarzej. Zachpcamy chlapakdw do astiaga gieicowania i da dlugich spacerdw z dzlewczynami (a dziewczyo weala da 
tega ala zniechecamy). W konca la ma|! Waszym kompaleiam mole ale spiawia ta spedalaej rdinicy • ale majowy spacai w rnllym towarzystwle ma swale niezaprzeczalne uroki. 
Hie przeiapcie tei szaasy... 

Zbigniew BaAski: No dobra, ink maj lo mal, a w zlalanym mail ptaszki Splewaia czy iakaS lam lo bylo. Fora sip iegnad. Do zabaezenia w nastppnym numerze. 

A teraz jul znikamy. ho sip epalamy. 

Jurek n lace dmucha... dmuebawee a Zbyszek cipple piszcza... latawce JewPwm 

OMIII mi in 111 HI 
flttAJGPRiinmujffjtT 

KONKURS NR 1 
1. Wymiericie co najmniej dwa imiona bohaterbw gry Fighting Force. 
2. Wymien co najmniej dwie gry, w ktorych glownym bohaterem jest lew (lub Iwy). 
3. W jakiej grze mozecie napotkad m.in. Enforcera, Icarusa i Berserkera? 

KONKURS NR 2: WYGRAJ P-166 MMX!!! 
Aby wziqc udziaf w tym konkursie, nalezy nalepic na kartce pocztowej kupon konkursowy, zamieszczony w CDA 
(kartki bez kuponu nie b?dq uwzgl?dniane przy losowaniu nagrody!) i odpowiedziec na pytania: 
1. Rozszyfruj skrot MMX 
2. Co byto pierwsze: DOS, czy Windows 3.11? 
Odpowiedzi nadsylajeie do dnia 10.06.98 

mijf rmsws^ _^ luiymcn onimi 

KONKURSYII! 
Ale zanim do nlch przejdziemy. wypada rozstrzygnqc konkurs ogtoszony w CDA 2/98 A Jeszcze przed lym >) musirny (nlesteiy) ogfosid pewn^ modyfikaejg 
zasad konkorsbw. Niesiely propozyeja, abyscie sami podawaJI tytuly gier, ktdre chcecle wygraC, sprawia nam sport) rozmaitych Mopotbw. Dial ego od lego 

1 numeru powracamy do poprzednich zasad - tzn. my sami wybleramy gry przeznaczone m nagrody, Naturalnie rnoZecie sugerowaC na kartkach konkretnc 
tytuly lub gatunki gier (np, wyScigf), a my postaramy si? je uwzglgdniafi przy wyborze nagrody: bedziemy si? slarat, abyScie nie byli nimi rozczarowarsl! 
Rozstrzygni?cie konkursow z CDA 2/98, 

Nagrody wylosowali: 

Marek Sokolowski, Zamosc - gr? Screamer Rally; Sylwek Czernik, Opole - gr? Puzzle 3D; Grazyna Kisiel, Krasnik - gr? Longbow Gold. 

No i najwazniejszy konkurs - mieliscie szans? wygrania karty 3Dfx. Szcz?$cie uSmiechn?to si? do: MACIEJA JURCEWICZA, zamieszkatego przy ulicy 
Ogrodowej w Szlichtyngowie. 

Nagrody wyslemy poczt^l 

Dodatkowo trzy osoby otrzymuja roczn^ prenumerat? CDA (liczqc od numeru czerwcowego), a to: Pawel Michalec, Bielsko-Biala; Piotr Olszewski, Nowy 
Dwor Gdanski; Lukasz Rutkowski, Gliwice. 

OK, teraz pora na konkursy. 



FALLOUT - STRONA 85 

Gdy si? widzi takq gr? • to trzeba milczec, bo zadne stowa nie 
oddadzg odpowiednio naszych wrazen, Zabraklo tytko jednego 
gtosu by dac jej ocen? 10/10r a to powinno bye miarg naszego 
zachwytu. Ta gra ucieszy tak fanow RPG jak i przygodowek, a 
jesli kochasz Diablo * zobaezysz cos, co jesl zarazem i nreco 
podobne i zupetnie inne - i duzo lepsze. 

JEDI KNIGHT: MYSTERIES OF THE SITH - STRONA 72 

Niezbyt pochlebna recenzja Jedi Knigfit wzbudzifa prawdziwg burz? wsrtid 
fanow Jedi i oa glow? Mr Jediego posypaty si? gromy... W mi?dzyczasie 
LucasArts wydat dodatkowe misje do tej gry - i to (prawd? pewiedziawszy) 
ulepszone w stosunku do lego, co pami?iamy z Jedi Knight. Zatem lektura tego 
tekstu powmria utagodzid tych, ktorzy uznali, ze JK potraktowaJismy zbyt 
surowo. Nawiasem mowige nasuwa si? pytanie: czy nie mozna byio od razu 
zrobic JK takr jak te dodatkowe misje? 

FIGHTING FORCE - STRONA 42 

Gra karate - ale jakal Po pierwsze gra nie ogranicza si? do 
turnieju, a mozemy w?drowac po ulicach miast (i nie tylko) 
eksterminujqc dziesigtki najrbzmejszych przeciwnikow. Po 
drugie mozna uzywac masy przedmioidw i broni. Po trzecie 
wr?cz wskazane jest demolowanie wszystkiego, co nam si? 
nawinie pod pi?sci. Po czwarte, piqte i szoste - gra si? w to 
wr?cz znakomicie! 

KSI4Z5 | TCHORZ - STRONA 66 

Kto powiedziat, ze Polacy nie potrafiq 
robic §ier?i Zapewne ktos, kto nie miaf 
w r?ku rcajnowszej produkcji z 
Metropolis. Ta przygodowka sloi na 
swiatowym poziomie pod wzgl?dem 
wykonania, a tak dopieszezonej grafiki 
mogtaby pozazdroseiQ niejedna gra ze 
stajnl np. Sierry^. CudT miod t powidto ■ 
zyezymy smaeznego (grania). 

INCOMING: LUX ET ROBUR - 
STRONA 77 

Jest to niewgtpliwie bardzo 
efektowna strzelanina 3D, ktora 
pokaze wszystkim posiadaezom 
akceleratorow grafiki co mogq ich 
kosztowne karty... Przy okazji 
dochodzq do tego elementy 
symulacji - latamy, jezdzimy, 
obstugujemy dziatka - i bez 
przerwy strzelamy. Mitosnikow gier 
w klimacie G-Police informujemy, 
ze Incoming (od biedy) utrzymany 
jest w podobnej tonaeji... 
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Zawartosc Cover CD 

warloSc Cover CD 
llwaga: wigcei informacji o danej gne. dokladnei klawiszologii ilp. znajdziecie w plikach lypu ..readme" dolaczanych zwykle do dem gler. W nlektdrych demach bedzlecie musieli samodzlelnle 
podad katalog, do kldrego rozpakowoje sig dane demo. op. c:\lutaj - rozpakuje demo oa patlycji C. w katalogu ..lutai”; program oulomalycznle zaloiy kalalog o taklej oozwle, ieSli przedlem on ole 
isiniat. llwaga: zdlte tlo pod lekslem oznacza gry/programv w pelnych wersjach. Zlelony - dany program wykorzystuje akceleralory gralikl, ale dzlala i bez nlch. Czerwony ■ gra NIE RUSZY bez 
akceleratora. 

UWAGA: Ponizej zaprezentowano tylko niektore, ciekawsze dema i programy zamieszczone na krgzkach. 

Polanie 
(User) 

. V* 

PELNA WERSJA! 
Polski „warcrafto- 
podobny” RTS. 
Zycie naszych 
przodkow w 698 
AD nie byio ustane 
r6zami.„ Wcielcie 
si? w „bossa" o 
imieniu Mirko i 
zobaczcie to sami! 

* 

/ w.. 

Na CD powinniscie 
znalezc instrukcj?, wi?c nie ma sensu rozpisywac si? o klawiszologii itp. 

Kody. 
Podaj 2-gie stowo z 3-ciej strony instrukcji. 
Rodaj 1-sze stowo z 7-mej strony instrukcji. 
Podaj 1-sze stowo z 9-tej strony instrukcji. 
Podaj 2-gie stowo z 11-tej strony instrukcji. 
Podaj 1-sze stowo z 12-tej strony instrukcji. 
Podaj punkt 10 ze spisu tresci instrukcji. 
Podaj 1-sze stowo z 14-tej strony instrukcji. 
Podaj 1-sze stowo z 15-tej strony instrukcji. 
Podaj ostatnie stowo z 15-tej strony instrukcji. 
Podaj 1-sze stowo z 16-tej strony instrukcji. 
Podaj 1-sze stowo z 17-tej strony instrukcji. 
Podaj 1-sze stowo z 19-tej strony instrukcji. 
Podaj 1-sze stowo z 20-tej strony instrukcji. 
Podaf ostatnie stowo z 20-tej strony instrukcji. 
Podaj ostatnie stowo z 21-szej strony instrukcji. 
Podaj ostatnie stowo z 22-giej strony instrukcji. 

Mirko 
Nowa 
OKIENKO 
obszary 
odtwarzanie 
Sterowanie 
GRUPOWANIE 
Ikona 
szacunkiem 
Sterowanie 
Budynki 
Palisada 
Porady 
wojownikow 
problem 
instrukcji 

llwaga: zwracajcie uwag? na duze i mate litery w hastach - wazne! 
Wymagania: 486, DOS, 4 Mb RAM, VGA, kart a muzycina. 

Bubble Puzzle 97 
(Conmeg Spielart) 

Kontrolujesz dziafko, z ktorego wystrzeliwujesz kolorowe kulki w gor? ekranu. Celem 
gry jest usuni?cie wszystkich kulek z ekranu. Obowiqzuje jedna zasada: potqczenie 
minimum trzech kulek tego samego koloru spowoduje ich znikni?cie. Kulki potrafiq 
odbijac si? od kraw?dzi ekranu,.. Czyli w sumie cos na ksztatt Tetris. Demko zajmuje 
niecale 4 Mb. 

Llwaga: Po odpaleniu gierki poczekajcie cierpliwie jakies 30-60 sekund (!), by gra 
zacz?ia dziatac. 

Klawiszologia: 
Kursory - sterowanie 
CTRL - fire 
p - pauza 

Wymagania:P90, SMB RAM, Win95, DirectX 

Quake 2 
(id Software) 

Czy lu trzaba w ogOSe cot mOwj£7t 010 wylgsknranB i 
wy dubious z id demo tej wspaniatej gry. Reszia jest 
milczoniam... i graniem A grad moina tak samemu. Jak I 
w mgltlplayerzs, 1 to w mas. mzdzielczosci rz?du 
IGOOkI.200 (IIII). Demo zajmuje ponad 53 Mb. 0 
klawiszologii nie bqdzremy pisa6 * w kortcu kto nie grai w 
Quake 1 ?'A kto gral - ton sobie poradzL. 

Uwaga; po odpaleniu dema bidtcie cferpllwi - ono 
poirzebujo troch? czasu do orzeirawtenfa danyeh, wigc 
przez jakieg 30 sck, moze si? na ekranta nic nie dim 
(wJdad lyiko albo cismnosc, aibo pomaraflczowa 
planszg) - ale bez strachu: wcze^nioj czy pGzniaj gra rtiszy... 

15 Mb Ram. SVGA, tm mmm, Wjtidiiws'Bi cw. accelerator, 

The Patrick Polly Swooshball 
(Candelia AB/UDS) 

PELNA WERSJAi 
Petna wersja gry. The Patrick Polly 
Swooshball Challenge jest gra sportowq w 
3D, Iqczqcq elementy tenisa ziemnego, 
squasha i tym podobnych rozgrywek. 
Musisz trafic pokaznq pitkq w cele za 
plecami przeciwnika, Akcja gry rozgrywa 
si? na planecie Candelia, gdzie ta „zabawaM 

jest sportem narodowym... 

Uwaga: bez paniki - aby klawisze 
sterujqce zacz?ty dziatac, musisz najpierw wybic pitk? klawiszem „/” (kropka). 

Klawiszologia: 
Gracz 1 
Kursory - poruszanie si? 

- normalny strzat 
/ - odbicie/wybicie pitki 
Gracz 2 
C/B/F/G/V - poruszanie si? 
S - zwykty strzat 
A - silny strzat 
F1-F3 - uj?cia kamery 
F5/F6/F7 - rozdzielczosc ekranu 

Mozna tez wykorzystac joystick 

Wymagania: 486/66, OMB RAM, Win95, DirectX 3.0 

Mega Blast 
(Avalon) 

PELNA WERSJA! 

Petna wersja gry. Powledzmy, it jest to 
co£ na mbr sympatycznego sk^dinqd 
Dyn a blasters. Zadaniem gracza jest 
wyeiimilnowants wszystkich przeciwnl'kfiw 
tub odnalezienle wszystkich dlamentOw 
ukrytych pod murkami (zateznie od 
wybranego trybu gry). W kazdej 
rozgrywce istnieje koniecznoSC 
wyeliminowania rtiznego typu ^rzeszkadzajek", czego dokonuje si? przy pomocy 
dwbch typbw bomb. Ponizej znajduje si? mala Sclqga z klawiszologii: 

F9 - pauza wgrze, 
FI 0 - zabicie wszystkich zawodnikow i zakoriczenie rundy remisem, 
ESC - podczas pauzy - powrot do menu glownego, 
FI -F4 - zmiana trybu puszczania bomb dla graczy od 1 [FI] do 4 [F4] 

UWAGA: Definiowanie klawiszy sterujqcych jest mozliwe po uruchomieniu pliku 
SETUREXE i wyborze opcji „ZESTAWY KLAWISZY W GRZE", a nast?pnie „ZMIANA 
ZESTAWU”. Wowczas mozemy podac wtasne klawisze sterujqce. Instalka zajmuje 
na HDD niecaly 1 Mb, 

Wymagania: 386,4MB RAM, Dos/Win95 

Project Paradise 
(Soft Enterprises) 

Teoretycznie jest to strzelanina, troch? w typie Mageslayer czy Take no 
Prisonners, ale w praktyce jest ona duzo bardziej skomplikowana i ucieszy 
nawet fanow RPG. Demo (w zaleznosci od trybu instalacji) zawiera si? w 40- 
100 Mb i obejmuje 1 level w trybie single player. Klawiszologia - coz, jest w 
pliku readme - ale.,, po niemiecku. Sorry, nie znam tego j?zyka, wi?c nie mog? 
Warn pomoc„. 

wymasania:Pentium, 16 mb Ram, SVGA/VGA, Dos/Windows 

■*« A. 

— k 
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Battlezone 
(Activision) 

jak^18laUemuna 
iutornatach com-up by la to 
kuttStfa-symulacja 
orwszEoSclowago czolgu, Um 
'owntoimaszansefla uzyskan te 
Mkiagostaiusa chert sterujemy 
inc lylko czolgiem, a grafika.. 
noo. po prostu r?ce same 

kfatfai^ sS^ do o^askdw 
ienvotnq grafik^ Battlezone 

widfieiB na p0C34tkli im - tak 
to ten .dructeny' czolg...). 

Kiawiszologia: 

0 powoli naprzbd 
naprzod 
lewy strafing 

S stop i wstecz 
prawy strafing 

c Skok 
'MB fire 
KM8 wybor broni 
SHJIHF1-F4 uj?cia kamery 

opcje 
namierzanie wroga on/off 

Alt-x Exit mission 

UWAGA: Demo zajmuje 50 Mb na HDD i wymaga (po zainstalowaniu), by na HDD 
bylo DODATKOWO jeszcze 50 Mb wolnego mieisca na swap^lile! 

Wv^aanlam 16 Mb Bm, SVGA, was, Dlfecix. Karla mmmt w&kazany 3Dlx 

IVhntezuma’s Return! 
(Utopia Technologies) 

Jak: ■' Warn przyblizyc t? gr? - taki m?ski Tomb Raider + zr?cznoscibwka. W sumie 
calKiem zabawne... Demko zajmuje niecale na twardzielu 2 Mb, reszta pozostanie na 
CD. 

Kit; uszofogia: 
Kursory - poruszanie si? (takze wspinanie si? itp). 
iM - strafing 
Istii;:. - pi^cha 
spacja - kopniak 
LCfi' - skok 

Uwaya: W menu CD zaraz pod demem gry znajdziecie drugi katalog o tytule 
Montezuma's Return. Zawarte jest tarn kilkadziesiqt (bodaj cos okoto 50 Mb) 
fi! ow do tej gry. Jesli chcecie je miec w grze, rozpakujcie je do tego samego 
katatogu, w ktorym zainstalowaliscie demo (tzn. b?dziecie musieli wpisac w oknie 
sciftik? dost?pu do tego katalogu). 

Wyui^gania:P-100T 16 Mb Ram, SVGA/VGA, karla muzyczna, Wlndows'95, ew. akcelerator. 

Jtnlng 
(Hm}g Software) 

p • itiuj^ca graferile 
p ianlna* mnlol ftfgctjjw 
y ideG-Poto.Bronlsz 

przed tnwazja Gtrycti, 
-ve| 
mns te pojazdbw I 

i ponamyctr rpozajdw 
Niosiety -iesttogra 

0 dia posiadaezy 
-Mortiw graffiti. 
-e] o nfej poczytasz w 
num&rzo CDA (W 

A-nziacti gler). W kaftfym 
v,-demku Mzlsclg 

ii okazje pofatad hell* ii uvkiuiv tiffiiflwtSfSrn 
tmi m cfzlaika p/!ot n p: Zsjmuie 

■aga: Gdy gra zapyta si? czy 
■e\ 

ono ponad 65 Mb. 

instaiowat DirectX - kliknijcie 

:-di tego nie zrobicie, a gra b?dzie si? „haczyd" - zainstatujcie jq na nowo, tym 
i^em z DirectX, ktbry proponuje gra. 

jiawiszologia: 
^oniewaz macie dost?p do rbznych rodzajbw broni, to i sterowanie jest nieco 
-'oznicowane. W kazdym razie uzywamy... 

^ursory - sterowanie 
Spacja - pierwsza brort 
'-shift - druga bron 

vv niektorych rodzajach pojazdbw wykorzystujemy tez klawisze Q/A/Z/X. 

//ymagmia: P-133, W’95. SV61. taita muiycma. KIMECZNY 3Dlx! 

Flesh Feast 
(SegaSoft) 

Makabryczna gra petna krwi 
i przemocy. Dowodzisz 
druzyna smialkow w miescie 
opanowanym przez zombie, 
Krew si? leje strumieniami, 
czaszki trzeszczq pod 
ciosami siekier i gazrurek..., 
a wszystko to w grafice 3D, 
nieco przypominajqcej 
klimatem (oraz sposobem 
obsiugi) gr? Myth. Cos dia 
mitosnikbw Postala - ale jest 
bardziej krwiste... Demo 
zajmuje ponad 40 Mb. 

Kiawiszologia 

Esc - wyjscie z levelu. powrot do menu 
1-9 - wybor przedmiotu dia danej postaci 
F1-F4 - wybor postaci 
P - pauza 
M - radar/kompas 
0 - inventory dia danej postaci 
F5-F10- - uj?cie kamery 
Flome - unzoom kamery 
End - zoom kamery 
Kursory - scrolling ekranu, a takze poruszanie si? postaciq (w zaleznosci od 

trybu: direct, strategy, itp.) 
LCtrl - atak, ognia! 
Return - strategic mode 
LShift - bieg 
K - kopniak 

Ponadto do sterowania i obsiugi menusow wykorzystuje si? myszk?. Szczegoty - w 
pliku readme. 

Wymagania: P133,16MB RAM, Win95, DirectX 5 

Extreme Tactics 
(Media Station) 

To RTSowy symulator wojny na poziomie taktycznym; w grze mozesz 
konstruowac i kontrolowac rozmaite pojazdy bojowe. W demie macie dost?p 
do misji treningowych, jednej misji bojowej i „pokoju konstrukcyjnego", gdzie 
mozecie puscic wodze fantazji. Wyglqda to w sumie calkiem zach?cajqco... 
Kiawiszologia jest na tyle obszerna, ze szkoda na nip miejsca w gazecie - 
poczytajcie plik readme,., Demo zajmuje okoto 27 Mb. 

\7vmagaiiia:P90( 1GMB, Win95, DirectX 

Snooker 147 
(JHC Software) 

Ot, typowy bilard stotowy. Ani lepszy, ani gorszy od wielu innych. 
Ale dia fanow tego typu zabawy - w sam raz. Sterowanie jest o tyle proste, ze 
nie ma o czym pisac - wszystko w grze obsluguje si? myszkg. 

Wymagania: 466,6 Mb Ram, SVGA, Windows’95 

Nightmare Creatures 
(Activision) 

Wyobrazcie soble skrzyzowanie Tomb Raidera z Virtua Fighter, w wiktoriahskim 
Londynie, ze spori] flawkp horroru i siekaniny na miecze itp., z zombie, mutantami etc, 
- i juz macie wtzj? tej gry. W sumie - cool! Do wyboru dwie postacie: Nadia i Ignatus. 
Demo zajmuje 7 Mb - ate jaki czad... 

Kiawiszologia: 

Kursory - poruszanie si? 
Enter - wzi?cie przedmiotu 
Skok - 0 (na klawiaturze numerycznej) 
CTRL - cios 
LShift - blok 
Spacja - kopni?cie 
Alt + X- -quit 
ESC -pauza 
Uwaga: po odpafeniu tiamfcaz DD nalezy podac w oknie katalog docelowy, do 
kttirego zostanle rozpakowana gra. Je^li demko ..sypie" Ci si? bez akceleratora - 
zerknij na sam konlac pliku readme i sprobuj zrobit to, co jest tam napisane. 
Tamze combosy dia kazdej postaci. 

Wymagania: P-133,16 Mb Ram, SVGA, Win’95, wskazany akcelerator 
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Oddworld: Abe’s Oddysee 
(Digital DialectIGT Interactive) 

Bardzo sympatyczna gierka, Iqczqca elementy przygodowki i zrecznoScibwki - a 
w.szystko w otoczeniu bardzo fajnej grafiki 3D. Poprowadz Abego do krucjaty, ktorej 
celem jest wyzwolenie jego 
rasy spod jarzma ciemiezcbw. 
A jak sfuszerujesz - skonczysz 
jako... pozywienie. (Recenzja 
w kwietniowym nr CDA). 
Demko startuje bezposredni z 
CD. Klawiszologie macie 
omowionq w grze (na kazdej 
planszy komputer za pomoca 
wybwietlonych napisow 
zasugeruje, jakie klawisze 
stosowac). 

Wymagania: P12D,16MB RAM, 
Win95. DirectX 

Longbow 2 
(Electronics Artsj 

Longbow 2 ro udany sequel gry mnnet za najlepuy simulator lolu roku 1996. 
Oczywifafe .dwbjka’ to nowa oprawa -graltczna z nfezmlenfonq wysukq grywafnoSeifc 
Demko zajmuje okolo 60 Mb na HOD. 
mmm pm \m ram. mm. Mitm. aw. nmm 

Spec Ops: U.S. Army Rangers 
(Zmbfe/BMG) 

CzAaAaAaDIH! SzczegOlnie dla tycti. ktdrzy kochajq gry w stylu tncubaUon 
Amttrykartscy komandosl, skompljkowane niisle, niftsamowity kJimat. pifkna grafika 
wlaSnie w stylu Incubation (tylko ze tepsza - przypomina raczej cut-sconki z 
Incubation^ Po prostu radoSe dla oczu gracza. Mac Abra az kwlczy z radoM.. I wy 
let pewnifi zaraz zacznieci&l! (mlmo ie macie lyiko jedna mlsm do wykonania - ato 
moieoia doblerab zolnigrzy). Demo zajmuje 2? Mb na HOD. Klawiszolaglg made pod 
klawiszam Ft 
Uwaga; Maly bonus dja graczyf Jak z&grab w wj^kszq niz leoretycznte udostepnla 
demo ilozbe mlsji? CK tak: zmsertcie nazw? pliku savedata.M na save3.txt (plik 
znajdzlecie w katalogu z gr^). I to toystsrczy * uructtomcle demo i wio. MJIoj zabawy. 

mmm: pi m. ibmb wml oieeciK s. mt 

Eastern Front 
(TalonSoft) 

Po seril Battlegrounds'Gw TalonSoft zaskoczyl nieco strategdw gr$ strategicznq, 
zrobionq na bardzo podobnym do wspomnlanej serf! engine, ale rozgrywajacq si? w 
czasie II wo|ny Matowej. 2 tytulu wynika, ze bcdziemy wcielaC si? w dowodzenie 
Rosjanami i NfemcamL. Fosiadaczy skromnie}szych konfiguracji ucieszq niewqtpliwie 
niewielkie wymagania sprzetowe lego dema. Klawiszologai i sporo inofrmacji o grze - 
w pliku readme. Demko zajmuje okolo 50 Mb na HDD. 

Wymagania: 466/100, 6 Mb Ram, SVGA, Wlndows'95, directX, karta muzyczna. 

Rising Lands 
(Microids) 

Kolejny RTS. Tym razem toczymy walks o przetrwanie po Apokalipsie (zaskoczeni 
oryginalnosciq fabuty?). Gracze (od 1 do 4 przez siec) zarzqdzajq surowcami i 
terytorium, na ktorym budujq osady. Oczywiscie nie zapominamy o przeciwniku, 
ktdrego armie... (itd, itp). Ogolnie bardzo to ..pachnie’1 Warcraftem 2... Demo startuje 
bezposrednio z CD. 

Wymagania: P90,16MB RAM, Win95, DirectX 

Last Bronx 
(Sega) 

Gra karate, przypominajqca kllmatem 
virlua Fighter, z lym ze wojownicy I 
wojownlezkl uzbrojent tu w 
najiozniejsze dalekowsctiodnle 
prayrady do walk! (runezaka. tonty 
itp.). Wlgcel o grze bylo w 
kwietniowym CDA. Moina grat 
samemu i we dwoch na iednei 
maszynie. Klawlszologia jest 
detiniowalna, wigc nie Irzeba o niel 
pisaC. Fajnie si? w to gra! Program zajmuje jakie 
jeszcze blisko 30 mb wolnego miejsca na HDD. 

i m, — 

Mt 
r A \ 1 

l 
nrn 

Wymagaiiia:P90.16MB RAM. Wings. DirectX 

Iznogoud 
(Microids) 

Tworcy Asterixa pokazuje nam now^ zabawnq postac (o imieniu Iznogoud), w 
sympatycznej grze zrecznosciowej, Calo^c utrzymana w klimatach Alladyna (no i 
poniekqd Asterixa, ma si? rozumiec). Demo ..okupuje” ponad 20 Mb na HDD. Przed 

startem gry radzimy odpalic setup i skonfigurowac gr?... 

Wymagania: 466/66,6MB RAM, Dos/Win3.x/95 

SubSpace vl.33 
(Virgin) 

Kosmiczna strzelanina w konwencp Raptora, ale pol^czona t Idea Asteroids. Czyli: 
grzej do wszystkicb, zbieraj powerupsy lip., ale sterowanle statkfem pnypomina 
zasady Asteroids (bezwladno^c, hamowanie clqglem silnlkdw itp.). W demie masz 
dost^p do 3 statkOw I nie mozesz nag rad swoicb wynikOw. Wiccej informacji szukajcie 
na stronte bttp://subspace.v]e.cQm. Gdy program zapyta o tiaslo - wpi&z cokolwiek. 
Demo zajmuje 9 Mb. Instate demo musisz ustawiC scielkc dost^pu (w 
instalatorze). ponlewaz domySInie ustawiona jest na.,. CD (gdzie raczej trudno co^ 
zainstalowaC). 

Uwaga: Dla graczy nie posiadajqcych dostcpu do Internetu dost?pny jest tylko tryb 
Tutorial! 

Klawlszologia 

Q - quit 
FI - help 
1-6 - zmiana statku 
kursory - sterowanie 
CTRL -ognia 
Tab - bomby 
Del - multifire on/off 

end - aktywizacjaX-radaru (o ile go posiadasz) 

Wymagania: P60,12MD RAM, Win95, DirectX, pataczenie z Internetem (!!!) 

Actua Golf 2 
(Gremlin Interactive) 

Bardzo sympatyczna symulacja golfa - to naprawd? wciqga! Demo zajmuje sporo 
miejsca, bo - w zaleznosci od trybu instalacji - od 85 do okolo 100 Mb na HDD. 
Macie do zabawy 1 pole golfowe w trybie practice. Obstuga jest na pozor dose 
skomplikowana (patrz readme), ale mozna sobie bez wi^kszyeh problemow poradzib 
za pomocq myszki. 

Wymagania: P9D, 16MB RAM, Win95, Directs 

Planetary Raiders 
(l-Magic Online) ' 

Cos dla mitoSnikbw skomplikowanych symdiacji lotu potgznymi kosmieznymi 
krqzownikami. W Planetary Raider macie okazj^ zasiqsb za sterami takiego 
kosmieznego molocha. Sterowanie jest na tyle skomplikowane, ze odsytamy was do 
zatqczonego do programu helpa (jest w katalogu, do ktdrego instaluje si? gra), gdzie 
m.in. znajdziecie screen z obtozeniem klawiatury. Demo zajmuje 10 Mb. Polecamy 

raczej odpalanie wersji ..offline". 

Wymagania: P-133, W'95( 16 mb Ram, SVGA, DirectX 

IMIBS/Bl 
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powerboat Racing 

(VB Sports) 

VVvSdfli Scigaczy na wodzie. Made do wybory 1 tfyb gry. i tor i lr*y rofeje TodzL 
Calktem ntezte! Demo zajmuje 27 Mb- 

rjawlazologla: 
-sterowanle 
- eazu! 
- paoza 
- im\ana ulecia 

sew/Mw kursor 
cifimy kursor 
p w . 
^gUp/DOWn 
! SC 
FI 
F5 ... 
F7/FE 

F12 

- tietp 
-TVkamera 
-zcommapy 

- screenshot 

.vyraaganla: PH20,11 Ml Pam. W15. OMUL lirfa tauivcina. wskaiSDif 3BU, 

Armor Command 
(Bonin EmrtainmentfTake 2) 

przyejmno w odbiorze gra strategiano-symulacyjna pokazujqca starde 
mi\ \ Dbcyeh (w 3D. jakby KRiSpylfl!), Powiedzmy, m jest to skrzyz&wanie 

sad C&C z... X-Wmgiem lub Battlezone) Mo, no... Domo zajmu|e jakie$ 30 
;t>. Klawiszotogl? made podanq na help-screenio w grze, 

; vaga: po przekopiowanlu demka na HDD nfe EnstatujcEe go - a no prbstu 
uddaflfe. Inaczej zobaczycle co$ niecodzicnnego. 

V ijtgaalB: PSfl. 16MB RAM. WIitftL DirectX 6. utile wllfilae akceleiaiat. 

War Breeds j 
(Bed Orb Entertainment) 

WarBreeds to RTS, wyglqdajqcy troszke jak polqczenie KKND z np. juz nieco 
przebrzmialq grq ekonomlczno-strategtonq Gene Wars. W kazdym razie oprdcz 
typowego mlflcenia sE$ pomigdzy roznymi nacjamL made Lam mozllwoSt manipulacji 
genetycznyeh i calkiem spory zbidr najmzmaitszych budowfi, Wizualnle to moze nie 
powala fchot to kweslla gustu), ale gra $ie przyjemnie. W demie made dost^p do 
kampanii. a w nlej misjf treningowych. Demo zabiera |akie§ 23 Mb na HDD. Obsluga 
jest zblizona do typowego RTSa, m.in. mozna tez uzywac sporej ilosci skrbtow 
klawiszowych, np. 

A - namierzanie najblizszego wroga 
HOME - centrowanie ekranu 
H, V, /, \ - rozne typy formacji 

Y - opcje gry 

Wymagania: P90.16MB, Win95, DirectX 5 

Conquest of the Skies: Stratosphere 
(Sculptured Software Studios) 

Jako dowodca lataftcej fortecy (tak - twierdza wraz z porzqdnym kawalem gleby lata 
sobie w powietrzu!) musisz poprowadzid ft do walki. manewruftc w rozmaitych 
kanionach itp. Dobra zabawa gwarantowana. Gra Iqczy elementy symulacjl lotu, 
rozbudowy swej twierdzy o rozmaite syslemy broni, wyposazenia itp. ze strzdanircq i 
zapowiada sig bardzo obiecujqeo. Demo zajmuje 36 Mb na HDD. Mie zamieszczamy 
klawiszologii - radzimy za to odpalib tutorial w menu... 

Wymagania: P90.16MB RAM, Win95, BirectX 

SimSafari 
(Maxis) 

StmSafari przenosi nas do Afrykl, do swEata dzikich zwierzqt, jednoczesnie nie 
zapominajqc o tym. ze ma w tytule 
■ czyli jest to symulacja.,, Stwbrz 
sobie mzerwat przyrody - poczynajqc od 
rozmieszczenia roSlinntm zwjerzqt i 
zbiornikOw z wodq, a konczqc na 
przygotowaniu go do zwiedzania przez 
itirystdw. Demo stariuje bezpoSrednio z 
CO, 

Wymagania: 486/66,16MB, Win9S, DireclX 

Deadlock II: Shrine Wars 
(Accolade) 

Deadlock II to tytut, o ktorym nie trzeba nic mowic tym, ktorzy lubiq gry strategiczno- 
ekonomlczne, rozgrywane w kosmosie. Pierwsza cz^sc spotkata si? z bardzo ciepiym 
przyjeciem, a je| sequel wyglqda nader obiecujqco. W demie made po jednej misji dla 
trybu single player oraz multiplayer. 15 dost^pnych tur powinno przekonad Was (lub 
nie) do fej zakupu... Demo zajmuje 65 Mb na HDD. 

Klawiszologia: 

Scrollowanie mapy 
Koniec Tury 
Help - 
Opcje 
Aktualny status 
Budynki 
Dyplomacja 
Badania naukowe 
Podatki 
Poziom morale 
Czarny rynek 
Nastgpneterytorium 
Poprzednie terytorium 
Rozwiqz oddziat/ 
zniszcz budowle 

Wymagania: P90,16MB RAM. Win95, DirectX 5 

Deer Hunter 
(WizardWorks) 

Idziemy zapolowac na jelenie? Z dubeltowkq?! (shotgunem!). Hmmm. W kazdym razie 
gra jest bardzo realistycznq symulacjl polowania. Okazuje si?, ze wcale nie jest to 
takie proste! W demie macie mozliwosc potwiczenla cdno^ci strzatu i 30 minut na to, 
by cos upolowac w jesiennych lasach Arkansas, Darzbdr! Demo wymaga 17 Mb na 
HDD. A o tym jak, czym i gdzie polowac - poczytacie w helple, 
Wymagania: P75,16MB RAM, Win95, DirectX 5, karta muzyczna 

Panzer Commander 
(SSIIMindscape) 
Symulatorczotgu. Prawdziwa gratka dla czterech pancernych. Na amatorow stalowych 
maszyn czeka mo?liwooa przeja?d?ki sowieckim lub niemieckim stalowym rumakiem. 
Jak z tego wynika, akcja gry toczy sie w czasie II wojny owiatowej. 

Klawiszologia wpliku "readme". 

Wymagania: P-133,16 MB Ram, Direct X, 2 MB SVGA 
EXTRAS 

QUAKE & DUKE - wszystko dla mltosnikow tych gier (levele, edytory, Ikony, n 
dodatki, nowe misje m.in. do Quake 2 itp.). Po rozpakowaniu jakies 40 Mb z 

nowe dzwigki, 
- hakiem. 

_Fin joniuo tu twiu iio iivvi n uwnu 

edytory, nowe levele do rozmaitych & 
zawartosci Bonusow w dotqczonym a 

${ dla taniw gfet: Upl'y. savey, patche, traine’ry, 
. Po rozpakowaniu okolo 40 Mb. Siczegdiowy opls 

SCENA • stuff zkilku zachodnich parties, dema, grafiki, moduty muzyczne, debiuty... Ponad 50 
Mb po rozpakowaniu! 

LAST BftONX - desktop theme na motywach tejgry. 

Tomb Raider Unfinished Business - Czyli nowe pnygody stare} Lory (tin. w wersji 
bozwarkoczykowel), w reaiiach Tomb Raider h Ha CD sg dwie wersfe: jodna dziaia bez - —. —- —j — — F—.mum nH n JjtMH nil n a »ji Am J ‘ J Jaim ^ u n«|ja t* J'Jjl Mft an liJfe V 
iuiwarKQViyKWWtijfr w ruttinttn fumu nmuttr ira ui/ uww wwsw; tuum 
ikeeteratora. drugs natomfest wymaga jeyo obecnoSci, Uwaga t: A by odpa 
nine zainstalowanQ w kompuierze penwarsh gry Tomb Raider! Uwaga 2. 
akceierowanei nie dziaia z kart ami Voodeo2. wymagania; P90. 16 MB RAM. 
ew. okceieraior. 

my odpaltc demko> musisz 
"■ Demo worst! 

Wil)95t DirectX. 

PROGRAMY 

Notes - Jest to prosta baza danych dia domu. 

Stownik Obrazkowy Jgzyka Angielskiego - obrazkowy sfownik polsko-angielski. Coif w sam raz 
dla tych, ktorzy dopiero od niedawna zaczgli opanowywac ten jgzyk. 

Krolowa Sniegu - interaktywna bajka dla dzieci, po potsku. Startuje bezposrednio z CD. 

DirectX - cos, co powinienes miec zainstalowane, by wigkszosc dem cbciala dziatac... 

SHAREWARE 

Internetowy Przeszukiwacz - polski program dla fanow Internetu. 

Design Shell vB.Ob - naktadka na DOS, dzigki ktorej sposob jego obslugi od biedy przypomina 
Windows’95 (ikony, itp.) 

Zmieniacz Tapet - program ten bgdzie w ustaionym przez uzytkownika czasie podmieniat tapety 
w Win’95 na jeden z wlelu ciekawycb obrazkow. 

INDEKS DEM GIER: 
Actua Golf 2 
Armor Command 
Battle Zone 
Bubble Puzzle 97 
Conquest of the Skies: Stratosphere 
Deadlock U: Shrine Wars 
Deer Hunter 
Eastern Front 
Extreme Tactics 
Flesh Feast 
Front Page Sports: Ski Racing 
incoming 
tznogoud 
Last Bronx 
Longbow 2 
Mega Blast 
War Breeds 

Montezuma’s Return! 
Nightmare CreaturesOddworld: Abe’s 
Oddysee 
Panzer Commander 
Patrick Polly Swoosbball Challenge 
Planetary Raiders 
Polanie 
Powerboat Racing 
Project Paradise 
Quake 2 
Rising Lands 
SimSafatl 
Snooker 14 7 
Spec Dps: U.S. Army Rangers 
SubSpace vl.33 
Survival 
Tomb Raider Unfinished Business 

HumerSS/98 



Pnogranny uzytkowe 

Pa mine absolute 
Advanced English z prognamem Super Memo B 

czasu i co jaki okres po&viertmy re 
nauk?. Przy tym nalezy tutaj 

cecydc.vac si? ostroznie, gdyz od 
seistego tw miar?) przeatrzegania 
naszego postsnowienia zalezq sukcts«| 
Hub ich brisk) w podjgtej nance, Me :s: 
Co byfi nawet dwadzteScia minut 

Prograrntw dD nauki j^zykAw 

prennlowslj^y ju2 w naszym piimie 

mndstwa. Wszystkie one, mimo iz oporto 

oa iniiycli systemaeb ntrwolonio wiodzy, 

fiQstscliity podobno cechy i zasady 

Mcjonowonia. Mionowicio uezyly nio 

tylo zopamlplywanlo, co wykorzystywania 

wleitzy wofcroslonych sytuacjach. Przy 

tym praktyka .wkuwoola pomipciowego" 

Jako toko bytatam wrpez dyskredytowano 

jako myczaca I zdecydowanie mnioj 

aipskcyjna ad inetad przez nie 

olorowanyck. Nie przaez?, ze w oploli to] 

jeot spare rocjueM ole do kofics. 

spllkocji otworzonol przy iizycio aystemo 

Sopor Memo. 
Krzysiek KAUSZEWSKI 

Idj przypadek jest 
(typowy die branzy. 

aka mfdrmatyk i 
|[ednocze4nie mitosnik 
Igter komputerowych 

terrain a log?? 2 tego zakresu mam 
opanowan? w wystarczajqcym 
stopniu, by nie miec problemow ze 
zrozumieniem nawet najbardziej 
skomplikowanej instrukcji obstugi czy 
np. „briefingu" do misji w kolejnej 
strategii. Dzi?ki temu bylem 
przekonany, ze z posiadanym zasabem 
wiedzy z pewno^ci? parazumiem si? z 

kirns, kto posluguje si? j?zykiem 
angielskim. Swiadomosc ta trwala 
jednaktylko do czasu, kiedy 
usitowatem porozmawiac z pewnq 
sympatyezn? osob? poznan? w pubie. 
Jako ze w takim przypadku rozmowa 
zwykle dotyezy raezej tematow- 
ogolnych, szybko okazalo si?, ze obfjj 
zasob poj?c z dziedziny informal 
strategii czy fantasy nie jest niestetv 
wystarczajqcy do prowadzante 

Juznej" konwersaeji. tmmm m 
pomoc? roznego rodzoju programdw 
pomog? w tym przypfidku niewiefe, 
pomewaz reguly, ktdrych przyjdzie mi 
si? uezye juz znam, a poszerzenia 
wymaga tylka mdj zasdb siownictwa, 
Tak? sytuacj? zna zapewne z pnaktyki 
wielu 'czytelnikdw CDA, gdyz 
"dbcovuanie z komputerem uezy 

angielskiego w dose w?skim zakresie. 

They will have 

NmA) \ Parwtfaj ] | Eomihjpaggf 

r> i* i—* S'- itf* Sfld- |j# 

■ 1 MSiMBEgLE] 

!5trjr| Khmxh IpMwM) i 
*! 

‘ (pwtf [14M f 
V w w mt 
’*' foprFMl^t! t U« w H1 - PI iw! 

'fljlr' h rld*« 
till M 

Thi" r hkjhkW * ml ,i.g UfASm * V* i 
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rni 

Konfeczne w takim przypadku okazuje 
si? zwykle, znienawidzone 
..zakuwanie". Jak si? jednak okazalo, 
przy uzyciu systemu Super Memo 
mozna je polubid. Tak - to stwierdzenie 
wydaje si? nieprawdopodobne, ale tak 
jest, Otdz me lubimy „kuc" ze wzgl?du 
na dotycbD28SOws do$wi3dczenia. 
Kt6zi rcss nie pemigta sytuacjU ki&dy 
na podwdrku czekali koledzy, a rodzice 
oznajmmti: teraz musisz przez dwie 

Jpoziny uezye si?, a do pi era tpijp. 
skonezysz, b?dziesz mogt wyjsc. Nie 
dziwnego, ze w tej sytuacji nauki nie 
dalo si? polubic. 

Super Memo oferuje zupelnie inny 
[choc z drugiej strony taki sam) 
sposob opanowania wiedzy. Na 
poczqtek musimy zdecydowac sami, ile 

dziennie - wystarezy. Przez ten czas 
program zadeje nam pytania, a my 
odpowiadamy -zwykle odpowietfzi? 
jest jedna slowo lub krdtkie 
sfarfrilitowanie, Nost^pnie pokezywanQ 
jest prawidlawa adpowfed*. t my 
dokonujep|^^l|®?n|| przez nos 
odpowiedzi wszeSciastopniowej skaEL 
Samoocena, mimo iz prowokuje 
niaktfire asoby do wystewiahia sable 
wyl^cznie pajlepszych .motek1' tea jest 
bezsensflW®P mornowaniem czasu 
na przegtgdaniE dwiczed. ktdrych i tak 

w temspDsdb nie opanujemy), 
stosawana umiej?tnie ma sens. Ze 
wzg!?du na rozpi?to£d skali mozna 
bowierri dceni6 nie tylko fakt, iz dan? 
wiedz? pDsiadamy, ale rdwniez, w 

Ijakim stopniu jest ona zapami?tana. 
| jesli wiem, ze sierota to po 

angielsjoj orphan, ale przed 
Mudzielenf^odpowieiizi musz? 

zastanowic $f? ijlitzszq chwif?, to nie 
wystawi? sobie najle^za^ceny, gdyz | 
slowo to nie jest jeszczaflRjj^p^H 
zapami?tane (z tym, ze nie wystawi^i^ 
rowniez najgorszej, gdyz ta nalezalaby 
mi st?P gdybym zupelniB nie znal 
odpowiedni). 

Podcza^przeprowadzania test6w 
program powtarza pytania, dopdki na 

^Bszystkie nie odpowiemy powyzej 
oceny „dobrze” [odpowiednikszkoln^ 
..czwdrki"), a nast?pnie przechodzi do 
utrwalania nowego materialu, jednak 
mimo zaliczenia cwiczen ocenionych 
wyzej, zobaezymy je jeszcze wiele razy. 
Super Memo po kazdym tescie na 
podstawie ocen ustala czas, za jaki 
„zaliczone" cwiczenia powinny bye 



Pnogpamy uzytkowe 

ci(s 1 dj&o dbywa si? 

MBlgjP Hi n o g na mi nieHavy i e r? a 

ze fez 

psowm? pptto ra \ ty;si|pa 6 wi cze%|. 
’Kyofowy fiszczegd In inyej^s t oyv 
foEalfty leMm dgioQ z Dm i e n ia: 
^kompIikycn|po]^c7 Do tego 

Ad inni 
Producent: 
Super Memo World 

internEt;[ htlp/Avww supermemo com 

£iie £cW Search team View T$cts ^rdow Help 

note-book of plain sheets as used 0 

such that takes place every year (il 

to friqhten sb 1 

a thin broad piece of ai 

in the best case i 
a loylike tlqure moved I ^re^ | 

a cotton, woolen or nyl *\NgftjfflIffijj 
an article of clothing 

I M.^||>|«hl‘l»hl»l»l»IIM< yisloria 

Stabo 

[shortw. A that was a near miss 

nie narzuca nam okreslonej godziny, 

mozemy to zrobic kiedy b?dzie nam 

iasowato. 

fa r^v | D°brz« [fWboJ 

Powyzszy tekst dotyczyt systemu 

jupar Memo, tersz kto slow na 

f zawartosci.samep pakSefcu 

English, Otdz zmvfarB on 

siedta tysi?cy pytad 

z||qznych^tegorii o rosnacym 

Do wi?kszosd stow 

djt^inel^^^g^anie wymowy 

jpT^[^^kan k?, z tym 

otrzymamy rowniez osobny program 

English Grammar oferujgcy ponad 

trzy tysigce cwiczen gramatycznych, 

w ktorych oceny dokonuje juz sam 

program. W tym wypadku nie roz,ni 

si? on od innych tego rodzaju 

pakietow. 

pi ■ ij[’zone. Pfzy'.tym b^d^sig; 

povJ.arzac nawet te, za ktore 

v, ■ ,-;wiii^rny- sqbiejfiapyzsizql^Si?^ 

Oceny sluz? do okre^lahia ’ 

cze. otliwosci, z jak? pbjayy1ac1li?| 

b?okolejne powtdrzenia, Np yjesir 

^cvvr.zymy dan? parti? dot?d,'az*?a; 

&s:: etkie pytania wystawimy otim? 

BWo11 (szostka), to powtorka3 ■ 

j puim'-v' si? np, za tydzien. Jesli pop1 

okaze si?, ze cz?sc stdwgkj 

. 

, zap i mi el is my czy p rzy p o m n ienjeTi ch 

sobie wymaga troch? czasu 

(or. .viscie, jesli znajdzie tOiOtJBTcie w 

samoocenie], ilosc powtorek.. “ 

wzr mie, a kazda kolejkaj^ktdrej 

uzysttamy najwyzsze oceriyjsppwoduje 

zmnmtszenie ich cz?stojljwpdci az do 

call.-, r/itego zaniku. Pnz^yifi-mozliwa 

jest m samodzielnajdeiSyzjai ktore 

pytania w ogole nie^owinny pojawiac 

si? w powtorkachjwpoim przypadku 

doLv zylo to np. pytani|;o psa: 

.barking animal v^Tt^foSn legs?"), gdy 

otfs'if. :iedzi s? o^ffi^Si'.byly znane 

Mfimi imzpocz?lmy*rgrac? z 

prr a mem. 

Szczerze mdwigc, do pakietu 

Advanced English podszedlemz 

rezerwg. Program, ktory wita mnie 

pochwal? znienawidzonego zakuwanin 

i na dodatek jest w calosci produkcj? 

polsk? wywoluje stereotypow? 

reakcj?. Na szcz?scie jednak 

stereotypy nie zawsze s? prawdziwe i 

Ktak tez okazalo si? w tym przypadku. 

Me dose, ze pakiet sam w sobie jest 

"dMonatym narz?dziem do 

poszerzania zasobdw slownictwa 

angietskiego, to jeszcze zawiera w 

j^pelni spnawny program Super Memo, 

no data 

^dzimsol 

uezgey np. Gfe.+ czy taciny 

[rzwnskiej, mdjkuchennej). A 

a za4 rfelatywnie niewielk? 

, Jesuto odpowiednik 

^trzech’fsplidnych 

, a oferowana przez 

1st niepffijwnvwalnie 

nowigc^rewelacja 

fed emu! 

zapomoogUtbrego sam mog? 

sporzqdzicfsobie podobny system 

* SupeiMemo lADVfiNG] 

is NRR 0 

0 OOE [X 1 

0tivnrtosc 'systemuiSuper Memo, 

ktory zreszOTffiSSnstalacji 

AM ancedMg^j'Sst^umieszczanv w 

kc; 11gn tei umozliwia takze 

^^GdziemSy^ffifnie stron z 

PV tti n la o m atyeznie 

KnpgooiaMsystemem samooceny i 

^Uilarij^jgseotliwosci powtorek, 

acmeqo systemu mozemy 

P : Icz^^^szego miesigea pracy 

^l^rojautorzy] zapami?tac 

tJkdfo trzSScy^ipcy slow. Swoich 

oeiggdw nie I i c zyfem vt a.k^skr u p u I a t n jej 

jestem sklonny w to uwierzyc* 

iKiyz nawet po kitku dmiach rezultat^ 

it! zaskakujgce w pozytywnym. tego 

■i'Oyya znaezeniu, Przy tym do nsuki nie 

nie zniech?ca, gdyz przyktadowe 

ciwadziesGia 'minut. mozna 

wygospodarowaq podziennie, jedli nikt 

Hov/ to undismiss an e note-book of plain sheets as used at school 
What is the use ofthe 

Howto make suro ltw 
a friendly manner of ret 
a cylindrical qlass-pol 

(standard response to 
a person who loves to i 

a bed-like seat fe.q. us 

Addinq new material 
a container for ciqareth 
such that is not wantet 

exercise book 

rubbish scattered on st 

* of Cite iraok 
tion Scten Art*} 

t avert 

Brawo Dobrze 1 



Pragnamy uzytkowe 

elki skok 
Encyklopedia multimedialna PWN, Edycja 1998 

ZanlaraaJsc plssc o najnowszej wersji Encyklopedii multimedialnej PWN musfatem na 
pacipHra zwalczyC w sobie pewne tendencje, ktdre robity wszystko, aby w tym lekScie 
dad a sobie znac. Zacznp wipe od zataiwienia sip z nlmi. Jednoczednia bpdzie to 
wyjaftienie i niezly, mam nadziejp, walpp. Przede wszystkim musiaiem dad sobie 
apokbj z roblanioai tu jakichkalwiek "pefereflcji" do alynnych, Owlatowych, uznanych 
i ubbstwianych przedalawicieli gatunku, kldry omawiany program reprezenluje. 
Przeclei EM 1)8 (takim skrdtem poaiugnjp aip twircy, pozostaiimy mu wipe wierni) nie 
moina umieazczad w tej same] tabelce, co wydawnictwa typu Encarla czy encyklopedia 
Glorfara. Rozdmiaszyla mnie awego czasu recenzja edycji Encarly z 1997 roku w 
jednym z bryiyjaklch piam. Dzielu Microaotlu zarzucono, ze jest zbyt 
"amerykanocfllryczne". 

Mariusz Turowski Ajaka ma byd, do lie ha, 
encyklopedia zorrentowana 
na deny rynek? PPzeciez 
umieszcza si?wniejto. co 
interesuje konkretnego, 
"narodowega'1 cdbiorc?. 
Z drugiej jednsk strony 

Encarta 98 ma juz swojq “British 
Edition", gdzie braktego ciqgtego, 
obsesyjnego, wyrazonego w dziesiqtkach 
haset i setkach odnosnikow, nawracania 
w kolko do takich, swojq drogq bardzo 
istotnych, ale bez przesady, wydarzen jak 
amerykanska wojna domowa czy ruch na 
rzecz praw czlowieka i obywatela z lat 
60-tych naszego wieku. 
Ale z trzeciej strony, wszystkie te 
wspomniane, "wielkie" programysqw 
j?zyku angielskim, w tym, ktory bez 
wqtpienia dominuje we wspolczesnym 
swiecie. Tym samy zaterii zarowno szef 
jakiejd firmy z Teksasu, mafioso rosyjski 
czy miody bussinesman z jednej ze 
specjalnych stref ekonomicznych w 
Chinach, aby miec elektronicznq wersj? 
skarbnicy wiedzy, ktdrymi sq rozne 
encyklopedie, bez wqtpienia zainstalujq w 
swoich systemach raezej Encart?, a nie 
naszq rodzimq encyklopedia PWN. EM 98 
"zrobiona" jest na nasz rynek i takjq 
nalezy wlasnie oceniac. Nie jest to jednak 
takie proste. Encyklopedia multimedialna 
bowiem w swojej najswiezszej postaci, ze 
wzgl?du na jakosc wykonania, atrakcyjny 
wyglqd i rozmiar oferowanych zasobdw 
informacyjno-multimedialnych zmusza 
nas, abysmy widzieli w niej produkt 
naprawd? swiatowej klasy. Zgromadzona 
wiedza, sposdb jej prezentaeji i dost?pne 
opeje to powdd, dla ktorego w swoim 
czytniku przy pracy nad rdznymi 

tekstami, gdzie potrzebuj? szybkiego i 
latwego dost?pu do rdznych danych, 
trzymam caly czas plytk? z tym 
programem pracujqcym w tie moich 
pozostalych aplikacji. Czy to koniec 
recenzji? Nie, poniewaz mimo 
wszystkiego tego, co EM 9B z sobq 
niesie, nie zdecydowalem si? na calkowite 
usuni?cie z mojego systemu Encarty 98 
Deluxe. Dlaczego? 

Pami?tamy zapewne te pasjonujqce 
chwile, kiedy w 1996 roku na naszym 
rynku ukazala si? pierwsza calkowicie 
polska encyklopedia multimedialna. 
Pot?zne oceany powszechnej wiedzy, do 
ktorej mozna miec tatwy i szybki dost?p 
zawsze, kiedy si? tego potrzebuje. A te 
zdj?cia, dzwi?ki, multimedia, 
przeszukiwanie z okresleniem “kryteriow 
krzyzowych", hipertekst, odnosniki, 
indeks,,. Niebo na twardzielu... No, 
oczywiscie szybko wyszto na jaw, ze 
dzieto PWN-u nie jest pozbawione wad. 
Po uruchomieniu interfejs programu razil 
swojq niezdarnosciq. Jego wyglqd, jak i 
dzialanie mozna bylo przyrownad jedynie 
do kiepskich programow 
sharewareowych. Dziwaczne tabelki, 
irytujqcy pasek kart indeksowych 
dziatajqcy Cjesli w ogdle) na zasadzie 
"klikTpodwdjny klik" (okredlenia 
autorow), stosowanie rdznych kambinaeji 
klawiszy do poruszania si? w zasobach 
encyklopedii, stosowanie pojedynezyeh 
okien przy prezentaeji danych... itd. itp. 
Ogdlnie wszystko nieprzyjazne i 
odradzajqce korzystanie z programu. 
Oczywiste si? stalo, ze wydawca 
postanowil po prostu wypudeid na 
zaglodzony rynek jakqs potraw?, nie 

bawiqc si? w "szczegoly", 
zeby byto to cos: 
wartosciowego. No i co si? 
stafo? Ano nie, poza tym, 
ze encyklopedia sprzedala 
si? rewelacyjnie i stafa si? 
najpopularniejszym 
polskoj?zycznym 
programem 
multimedialnym. Dobra, 
wystarezy juz. Kto chce 
zapoznad si? z lamentami 
recenzentow zn?cajqcych 
si? nad dzielem PWN z 
1996 roku, znowu 

rozmijajqcych si? z 
oczekiwaniami rynku, niech 
si?gnie do odpowiednich 
publikacji. Niniejsza nie jest 
odpowiednia. Dotyczy bowiem 
innego produktu. 

Calkowicie innego produktu. To 
wlasnie przede wszystkim 
rzuca si? w oezy przy 
pierwszym kontakeie z 
Encyklopedia multimedialnq 
PWN AD1998. Zmiany. A 
wlasciwie przeobrazenie. 1 
potworka udajqcego 
atrakcyjne, profesjonalne dzieto w 
produkt wysokiej klasy - wartosciowy i 
zgrabny, ot, w sam raz, zeby widziec w 
nim konkurencj? dla swiatowych 
mistrzow gatunku [wracajq jak bumerangi 
moje refleksje, ktdre wyrazilem Mu progu" 
tego tekstul. Na co mozemy po tych 
"transformacjach ustrojowych" liezye? 
Przede wszystkim radykalnej przerobce 
zostal poddany interfejs. Vulcan tym 
razem stanql na wysokosci zadania. Nie 
ma juz takiego rozdzwi?ku mi?dzy tresciq 
[podpartq powagq wydawnictwa PWN) a 
form?. Jesli chodzi o zawartosc 
encyklopedii, podobnie jak w poprzedniej 
wersji wzi?ta jest ona z najwazniejszych 
ksiqzkowych opracowafi tego typu w 
Polsce: Matej encyklopedii PWN A-Z, 
Encyklopedii popularnej PWN i, w 
mniejszym stopniu, z 6-cio tomowej 
“epopei” - Encyklopedii powszechnej. 
Mamy tu dokladnie 38.878 hasel z tych 
zrodel. Zdaje mi si?, ze pod tym 
wzgl?dem zarowno poprzednia, jak i 
obecna wersja encyklopedii 

(zalatwmy t? spraw? od razu - sq dwa 
kompakty: instalacyjny, gdzie mamy 
instalk? encyklopedii, systemu nauki 
“SuperMemo" - jeszcze o nim b?dzie, 
“zbieranin?" programow do obslugi 
multimedidw, oraz "operacyjny" - z 
zasobami programu). Dalej jest juz 
bardziej swojsko, to znaezy przede 
wszystkim - tak sobie wydana, tak sobie 
wyczerpujqca i tak sobie przydatna 
instrukeja obslugi. Kompakty z EM 98 
zawierajq dwie edycje encyklopedii: 
znajduje si? tu bowiem rdwniez i “slynna" 
"jedynka". No tak, pora na hiobowq 
wiesc: niestety, drodzy uzytkownicy 
Windowsa 3.x, nie przyjdzie Warn si? 
cieszyc nowq szatq tego produktu - 
interfejs zmieniono jedynie dla Windows 
95, przykro mi: made tylko troch? 
uaktualnione bazy danych. 

Ekran programu to generalnie cztery 
elementy: lista hasel z lewej strony, na 
srodku tresc hasla, z prawej - 
"struktura, zobaez tez", czyli zawartosc 

multimedialnej sq takie same (no - 
prawie, nie zapomnijmy q 
"uaktualnieniach"). Co tu zmieniac? Nie 
b?dzie tez w tym miejscu sensowne 
zastanawiac si? nad stronq merytoryeznq 
EM 98. Pracowali nad niq najwybitniejsi 
specjalisci polscy, reprezentanci 
akademii, ludzie z wielkimi osiqgni?ciami. 
Spieranie si? o tredc danych hasel 
zostawiam im rownym. Za to zardwno 
miejsce, jak i pora najodpowiedniejsza, 
aby podrqzyc troch? dzielo PWN-u od 
strony jego "programowosci", czyli czym 
ono jest dla uzytkownika komputera, co 
umozliwia, jakie posiada opeje, jak si? z 
nim pracuje i jak si? ono prezentuje. 

A wi?c do roboty. Powoli i po kolei. 
Bardzo efektowne jest pudelko. Zadna 
tarn "wysuwanka mi?kkokartonowa", ale 
twarde, lakierowane, otwierane 
opakowanie z wgl?bieniem na kompakty 

(hierarchia) hasla [odnosniki do zasobdw 
audio-wizualnych) oraz “linki" do innych, 
rozszerzajqcych informacj?, wiadomodci. 
U dolu znajduje si? panel z opejami, 
informaejami i dost?pnymi opejami. 
Dobra. Teraz o pracy systemu. 
Encyklopedia w wersji elektronieznej ma 
za zadanie porzqdkowac wiedz?, ustaEad 
roznego rodzaju odnosniki mi?dzy, 
tematami, ufatwiac przeszukiwariie 
zasobdw oraz umozliwiac tatwy dostqp Id 
wiadomosci. Tak wlasnie dziala EM 98. 
Jej "rdzenie" to indeksy - narz?dzia do 
wyszukiwania informaeji. Najbardziej 
oczywiste, ale tym samym najmniej 
interesujqce sq: indeks chronologiczny 
[uporzqdkowanie hasel pod wzgl?dem 
historyeznym), wyszukiwanie tekstowe 
[“skanowanie" zasobdw w celu wylapania 
poszczegolnych fraz Iqczonych spdjnikqmi 
iogieznym), indeks geografrezny 
(wyszukiwanie informaeji odnoszqcych si? 

Numer OS/SB 
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do miejsc na fculi ziemakiej) oraz intleks 
Iszeroko poj?tej) ilustracji Cwsz^snko, w 
cd cprdcz tekstu ‘'wyposazone" jest 
basic, czyli zdf^cia* rysunki, mapy. d*wi?ki 
itd.J, Indeksy kategorli oraz tematyczny 
t0 najciekawsze, moim zdeniem, opcje EM 
98. Przy czym ich atrakcyjnosd nie 
polega na tym, ze istnfejq * s? one 
przeciei standardnwym elementem kazdej 
encyklopedii elektronseznej. Niezwykle, i 
wspartiaie zarazem, jest ich rozrtiznienie. 
aibo - inaczej - nietypowe zdefiniowanie 
teh funkcji, ktdre maj? petnid w 
programie, Co prawde indeks ketegorii to 

kolejne narz?dzie do ufatwienia 
poszukiwan, nie nozniqce si? generalnie w 
swoim dziafaniu od pozostatych indeksow., 
Jego sprawna i sensowna "operacyjnosc” 
wymaga jednak od tworcdw programu 
starannego jego zaprojektowania. I 
dlatego wfasnie indeks ten pozwolitem 
sobie wyroznic sposrod innych opcji EM 
98. 0 co konkretnie chodzi? Aby 
zrozumied to pytanie, trzeba przyjrzec si? 
istocie indeksow. Jak napisatem wyzej, 
maj? one pomoc nam szybko wyszukac 
potrzebn? informacj?. Polega to na 
zaw?zaniu zakresu tematow do 
“zaliczenia" - im wi?cej indeksow 
wybierzemy, tym precyzyjniej zblizamy si? 
do wiadomosci, o ktdr? nam chodzi. 
Przykladowo, chcemy dowiedzied-si? 
czenos na temat teoriij?zyka [indeks 
tematyczny, wiedza, dyscypjmy nauk 
przy rod niczych, humanistycznych i 
spotecznych) w 1993 roku (indeks 
czasowy), w USA (indeks geoprahcznyl 
Zamiast 38878 has el do przejrzenia, aby 
wylowid temat, ktdry nas inter&suje. jako 
rezultat otrzymujsmy2 hesle. Tak 
wienie pracuje si? i ancyklopediq. 
elektronlcznqw sposdb systematyczny 
fjest tez niesystematyczny * dla 
wszelkich maniakdw wiedzy i podobnych 
erudytow, sttitujqcych do teteturnEejiJ 
"Miliard w rozumie' pans Janusza 
Weissa stworzono tez opcj? losowego 
steka^epo tematach: ikonka kostki obok 
paska z narz?dzfemt). 

Widac tutaj, ze dla efektywnego 
poruszania si? po tego typu 
wydawnictwie, najwazniejsze jest, aby 
sensownie i "sprytnie" posegregowac 
zasoby wedlug kategorii [poj?d, ktore 
zawieraj? dane hasta]. Zrobid to mog? nie 
tyle specjalisci-informatycy, ite ludzie jak 
najbardziej kompetentni, posiadaj?cy 
ogromn? wiedz?, ktdrzy wiedzq, co z 
czym pol?czyc. Nie wystarczy stworzyc 
programowo algorytmu, ktdry wyszuka w 
bazie danych wszystkich "rekordow" 
zawieraj?cych konkretne poj?cie, trzeba 
tez wiedziec, ze np. "dystrybutywny" w 
haste o logicznej teorii mnogosci b?dzie 
czyms innym niz to samo slowo w 
wyjasnieniu np. historii idei 
sprawiedliwosci. W tym sensie 
encyklopedia wydana pod egid? PWN jest 
na naszym rynku nie do pobicia. Jeszcze 
bardziej widac to w kolejnym jej 
elemencie, ktorym tak bardzo si? 
zachwycitem. Indeks tematyczny jest 
najbardziej zlozonq i nsjbordziej 
interesuiqc? opcjq programu. Jest an 
specyftcznym narz?dziem do 
wyBzukiwania w/adomo^ci. Jego “p'racS* 
m opiera si? na skanowaniu baz danych 
programu w celu wychwycenia 
wybrany.ch przez nas poj?c. Jest on 
czymd zupelnie osobliwym. Otoz jest to 
swoista kolekcja dziedzin i obszardw 
tematycznych, wedlug ktorych 
uporzgdkowane zostaly zasoby 
encyklopedii, Pelni on funkcj? spisu tresci 
tub - bardziej - indeksu tematycznego w 
ksiqikach Dzi?ki niemu mozemy 
przeszukiwac encyklopedi? wedlug 
rbznych kfeeridw problemowych [a nie 
logianychiczy syritektycznych, jek rna to 
miejsce vipozdstalych, "zwyklych" - 
indeksaoh]. Najpro^ciej mozne opisad ten 
indeks jako zbidr kilku osobnych ksiqzek 
pgSv*fi?conych danym tematom. Dzi?ki 
hrenui szukajqc np. hasfe "czfowiek1' 
b?dziemy mogli okre^id. czy poj?cie to 
interesuje nas jako element ekosystemu 
biologicznego jako dajmy na to 
"podmiot histprii'1 czy "byt spoleczny". 

Encyklopedia multjmedialna PWN to dla 
mnie bardzo inEeresujqce, warto^dowe. 
atrakcyjne i sensownie \vykonane 
wydawnictwo multimedialne, Bije ano na 
glbw? wszystko to, co istnieje na rynku 
polskim, tqcznie t entuzlastycznie 
przyi?tq Multimediainq encyklopediq 
powszechnq fjrmy fogra, nie mdwiqc juz 
o poprzedniej edycjf ifziela PWN. Jesli 
chodzi o zewertoSil omawiany program 
lokuje sj| ppza wszelkfmi dyskusjemi; po 
proatu lest nOjlapszy Powtarzarn - nie 

czuj? si? na silach, aby wchodzic w 
polemik? z tresci? hasel, niech debaty na 
ten temat prowadz? profesjonalisci. Ja w 
tych tematach, w ktorych jestem jako 
tako "uczony" thumanistyka, nauki 
spoieczne, nauki polityczne + szeroko 
rozumiane wyksztalcenie uniwersyteckie) 
po kilku dniach zabawy tpracy?] z 
programem nie znalazlem zadnych bl?dow 
merytorycznych. Przyjaznosc interfejsu, 
ilosd dost?pnych opcji, atrakcyjnosc 
wizualna, "ogolne wrazenia" s? jak 
najlepsze, Qczywiscie nie brak tu malych 
potkni?6 i uczucia niedosytu, o ktorych za 
chwil?, ale jest to zdecydowany post?p 
Twielki skok"] w stosunku do edycji z 
1996 roku. 

Nie tylko zawartosc indeksow godna jest 
pochwaly, swietnie rozwiqzana jest tez i 
ich struktura. Poszczegolne tematy, 
"obszary badan", 
kategorie, grupy 
rozmieszczono w 
schematach rozwijanych 
"drzewek", przez co 
latwo zorientowac si? w 
umieszczeniu danego 
terrfatu w szerszym 
kontekdcie. 
Zrezygnowano z 
irytuj?cego "podwdjnego 
kliku”, dzi?ki czemu teraz 
tatwiej jest zaznaczac 
poszczegolne elementy 
indeksow, l?czyc ze sob? 
rozne tematy i dowolnie 

Kmieszac” w dokonanych 
"wyborach przesMiwewczych". Nalezy 
tez docenic wprowEdzenm opoji 
kopiowants' tekstu do schawka, co 
umozliwia swobodne wykorzystonje 
zasobdw eneyklopedit "na zewnqth" 
Encyklopedia wy^wietla informacje vz kilku 
oknach. i podziatem na czeSd tekstow?, 
struktur? (zawarto^ci hasla - mofrm j? 
ukryd), fragment, w ktdrym 
prezentowane s? zasoby multimedialne 
ora? spis has?!. \ tak dalej. Udoskonaled 
jest naprawd? wiele. 

Pora na to, co mnie w EM 98 
rozczarowelo, Zrtowu "tiklufa" mnie 
wspommana na poczqtku tekstu pokusa 
pordwnywania tego progfamu ze 
SwSitowymi potentatami w tej dziadzinte. 
Musz? si? jet opr^ed. W przeciwnym razie 
encyklopedia PWN jednak musiafaby byb 
uznane za dziefn daleko odstajqce od 
standarddw Swiatowych Na temat tego, 
co Eoinaczy Standard'', a w 
szczegdlno^ci nad PSinic? mi?dzy takirrsi 
hlozoficznymi poi?ciemi jek dnminacja. 
hegemonra. dyktatura. propaganda, me 
b?d? si? tuta) rozwodzil. Zamiast tego 
par? “krytycznycb uwag natury ogolnej", 
To. co mote w EM 98 martwi najbardziej 
to jej Hzamknr?to6d na swiat 
zewn?trznyN, Dwustronna. Poza 
wykorzystaniem tekstdw (kopiowanie 
przez schpwek: prawy przycjsk myszki ne 
trefici haste) rtiozna zapomnied o 
eksportowaniu jaki.cbkolwiek innych 
zasobdw encyktopedii. Przede wszystkim 
zo iadne skarby nie da si? pobrac z niej 
obrazkbw [znowu - poza prymitywnym 
^i?gnl?ciem ekrann prze? print screen). 
Z drugiej strony encyklopedia nie posiada 
jakiegokplwiek Inku* do ktdrej^ i 
przeglqdaf'ek intarnetowych, co 
umozllwietoby poszerzenie zawartosci 
hasel o zasoby sieciowe lub (pomarzyc 
rnoznel aktualizacj? baz danych programu 
przez Internet (zamiast tego PWN 
wymienia an bloc stare wersje programu 
na nowe). Zrezygnowano i 

problematycznej atrakcji w postaci opcji 
tworzenia wlasnych ksi?zek z zasobow 
encyklopedii. Ale dodano inn? 
''rewelacj?”, tym razem maj?c? nam 
ulatwic gromadzenie i egzaminowanie 
wlasnych wiadomosci nabytych podczas 
pracy z programem, Przydatnosd 
programu SuperMemo dla potrzeb 
"powszechnej" skarbnicy wiedzy, a wi?c i 
dla "powszechnego" uzytkownika jest 
probiematyczna. Sam w sobie program 
ten jest znakomity, ale zamiast niego do 
opcji testowania wiedzy wystarczylby w 
EM 98 w zupelnosci jakis maly 
“egzaminator" ze standardowymi testami 
wielokrotnego wyboru, ewentualnie z 
opcj? tworzenia wlasnych pytan. 
SuperMemo oferuje nam wiele 
mozliwodci, ktore trzeba sobie jednak 
wczebniej "umozliwic” samemu (i jest to 
w porzqdku, ale tylko jedli chodzi o 

integralny system, jakim jest program 
firmy SuperMemo World, a nie gdy mamy 
do czynienia z nakladk?). Z drugiej strony 
to mile, ze dostajemy z encyklopedi? za 
darmo produkt warty kilkadziesi?t 
zlotych. 

Ostatni zarzut w stosunku do EM 98 
dotyczy zasobow multimedialnych. Znowu 
nie b?d? pisal, ze programowi daleko tu 
do produkcji zachodnich. Chodzi o cos 
innego - nie o ilosc, ale o jakodd. Przede 
wszystkim filmy. 98 procent z nich to 
nudne, patetyczne "kawalki" historyczno- 
polityczno-spoleczne dotyczqce 
przewaznie Polski. Nie mowi?, ze historia 
czy polityka polska s? niewazne, ale 
przeciez nie jest to jedyny przedmiot 
encyklopedii. Nie ma filmdw o kulturze, 
religiach, geografii, ciekawostkach. Mam 
nadziej?, ze w przysztych edycjach 
encyklopedii uda si? to jakos naprawic 
(czyli mi?dzy innymi skorzystac z innych 
zrddel niz slynna Polska Kronika 
Filmowa). Tym bardziej, ze jest gdzie 
nowe zasoby multimedialne upcbac - 
druga plytka dwieci pustkami tja wiem - 
to odstraszacz piratdw, ate bez 
przesady). 

Ok. Te kilkanascie ostatnich zdan to byl 
dowod na to, ze jedli ktos ma w swoim 
systemie zainstalowan? encyklopedi? 
Encarta, nie powinien jej kasowac w tym 
roku. Pod wieloma wzg!?dami 
Encyklopedia Multimedialne PWN nie 
zagrozi jej, Pozostala cz?dd tekstu oraz 
“ogdlne nastawienie autora1’ s? jasne: 
je&li niekupisz - popelnisz bl?d. 

——y- Producent: 
Vulcan Media/Wydawmclwo 
Naukowe PWW 

Wymagania: 
40GOX2.8M8 Sam. SVGA. 
crfK4,Wlndows 

Internet: hitp://www 

Dystrybutor: 
Wy'dawniclwo Naukowe 
PWN 

pwn.com.pl 
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wiat w przekroju 
Microsoft Encarta World Atlas 1 99S 

Ciekawym, aczkolwiek niezbyt 

newelacyjnym elementem atlasu jest 
,.Virtual Flight", czyli przelot nad 

kilkoma ciekawymi rejonami swiata 
symulujqcy wypraw? samolotem. 

Widzimy niewiele, ale lecqc mozemy 

lUanka geografii mo ie byfi mm, czego corocznie dobwiadcza mndstwa ucznldw 

szkbl padatiwawych i drednich. niie jest la jednak kanleczne, jako ie Istniejg pomoce 

naukowe, kttine obowigzek ten czyniq chodby odrobing bandziej przyjemnym. Jedli 

chodzi o gengrafig, to doskonalym przykladem jest tu Microsoft Encarta World Atlas 

1908. W duiym skrocie aplikacjg la mozna okreslid jako interaktywny atlas. Jednak, 

poniewaz w tym pojgciu zawrzec mozna dokladnie wszystko, postaram sig przyblizyc 

program bardziej szczegdtowo. 

Krzysiek Kaliszewski 

ata 1998 w tytule 
■ swiadczy, ze jest to 

■ I najnowsza edycja 
j Bznanego juz prognamu. 

Przy tym wiadomo 
rowniez, ze 

zamieszczone w niej infonmacje b?dq 
najbandziej (w granicach mozliwosci] 
aktualne. Komputerowa edycja atlasu 
pozwala na wygodnq i intuicyjnq 
obstug^. Zamiast kartkowac strony z 
mapami poszczegolnych kontynentow, 
mamy po prostu kul? ziemskq, ktorq 
obracamy powi?kszajqc wybrany 
fragment do dowolnie duzej skali 
(oczywiscie w dost?pnym zakresie), 
dzi?ki czemu znalezienie kazdego 
miejsca o znanym pofozeniu jest 

proste iwygodne. W przypadku, jedli 
lokalizacji nie znamy, da jej znalezienis 
posluiy indeks, w ktfirym po klikni^ciu 
na nazw? danego partstwa, miasta czy 
prowrncji przeniesiemy si^ 

bezposrednio tarn, gdzie chcemy. 
Oprocz tego wyszukiwac mozemy 
rowniez rzeki, pofwyspy czy krainy 

geograficzne. Mapy, ktdre oglqdamy 
mogq bye wyswietlane w kilku 
trybach: klasyczna mapa 

hipsometryezna,' polityezna, 
klimatyezna, tektoniezna oraz mapy 
statystyezne odzwierciedlajqce za 
pomocq kolorow poziom wybranej 
cechy w danym panstwie. Mapy to 
jednak nie wszystko. Istotnq cz?sciq 
atlasu sq notki informacyjne dotyczqce 
panstw i miast. 0 ile o miastach 
mozna przeczytad jedynie krotkie notki 
tkilka linii), o tyle panstwa opisane sq 
precyzyjnie, z dokladnym podziatem na 
rdznorakie zagadnienia. Dzi?ki temu 
zapoznamy si? z klimatem i 

uksztaitowHmem geognafieznym, 
danymi z dziedziny statystyki, ekonomii 
i edukaeji, historic najnowszq, kulturq, 
sztukq, j?zykiem i strukturq 
narodowosciowq czy religijnq oraz 

wieloma innym 
informaejami. 
Jednak o ile 
opisywany 
rowniez w tym 
numerze 
Interactive 
World Atlas 
oferowal 
informaeje na 
temat rzek, 
krain 
geograficznych 
i innych 
elementdw 
geografii, otyle 
Encarta to wyraznie 
atlas polityezny, 
bowiem szczegolowe 
informaeje dotyezq 
wylqcznie panstw. 
Oczywiscie w zwiqzku 
z tym sq one 

doktadniejsze, bowiem 
produkt Microsofta 
oferuje okolo pi?ciu 
tysi?cy opisanych 
miejsc, co w stosunku 
do 125 z IWA jest 

liezbq duzo mniejszq, ale daje pewnosc, 
ze informaeje b?dq bardziej 

szczegdlowe. Niestety jednak nie obylo 
si? bez burakdw. Byd 

moze niezauwazalnych 
na pierwszy rzut oka, 
ale np. mojemu 
rodzinnemu miastu 
(Wroclaw] Microsoft 
..podarowal" patac 
krdlewski (bo ..former 
royal palace" raezej 
nie pznaeza niczego 
innego], o ktdrego 
istnieniu we 
Wrodawm nikt dotqd 
nie slyszaL Rdwnie 
ciekawq inforfnacjq 
jest ta. wedtug ktdrej 

juz dwa tysiqce iat 
przed naszq erq tereny 
mi?dzy Odrq a Wtslq 
zamieszkiwalo plemi? 
Poiam Ciekawe, ze nie 
rna slawa o faktyoznie 

zyjqcych tam (ale 
rowniez sporo pozniej) 

Gotadi i Gepidach ani tez o tym, ze 
Slowianie pojawili si? na tych terenach 
dopiero okolo czwartego-piqtego 
wieku naszej ery. 

klikad na wybranych miejscach i 
uzyskiwad informaeje o nich, Ostatnia 
z ciekawostek, ktdre oferuje nam atlas 
to gra w zgadywanie miejsc 
pokazywanych przez program. 
Pokazuje on miasfo, panstwo czy 
rzek?. a my mus/my odgadnqc, co to 
jest, wybierajqc-spodrdd czterech 
mozliwych odpowiedzi. 

Caloksztalt atlasu prezentuje si? 
wyjqtkowo porzqdnie. Jesli pominqc 
niewielkie w sumie bt?dy, to z 
powodzeniem mozna polecic Encart? 
kazdemu uezniowi, ktory swoje kfopoty 
z geografiq chcialby rozwiqzac w 
przyjemny i szybki sposdb. Do tego 
wi?kszodd miejsc w atlasie posiada 
linki mternetowe pozwalajqce na 
uaktualnienie informaeji o nich, co jest 
banalnie wr?cz proste, jako ze caty 
program stworzony jest na engine 
Internet Explores Krotko mdwiqc - 
narz?dzie prawie uniwersalne. ■ 

tq-Atno' 
Producent: 
Microsoft 

Wymagania: 
Win 95/NT, 8 MB RAM, 
SVGA 

Dystryhutor: 
MlUKQll 
lei (032) 6Sl 54 (JO 

Internet: m i p://www. mictGSftHUtiin 
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komputer? 

I co dalej? 

Dlaczego 
najlepsze 

programy 
za darmo? 
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a co widac? 
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endy i basnie 

Vttiitetttagtn S«c TeW^Ylfo 111*' VYuiEitu 
W4\ 

D**dS*M 

■U5»l 

Producent: 
EM, M E Interactive | O’AITI 0" 

1 Wymagania: 
i486. 8 MB RAM, SVGA, 
B Windows 3.1/95 

1 Internet: rurp://www 

Dystrybutor: 
Dilkom 
lei. (22) 642810 

rammed la, pul box, com 
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ty Encyklopedysta 
Encyklopedia dla dzieci 

A Bun hilkakrotflie golcit juz na naszych 

li lacli dziekt ppolesjoiialnym 

■%vmi prigpimow ednkecyjnych, 

a jMiurey. Wlrdfl ciekawych, 

imyilaRycl) tplihaeji, jak chodby 

’ Mnlcmatyczne Przygody" czy "Mi^dzy 

n^mi literkami”, pojawita siQ zupetnie 

iowa pozycja, ktdra ma pontile malcom w 

zrsi'iaiieniuolaczajpgojedwiata. 
Andrzej Sitek Kazdy chyba przekonat si?, 

jak? nies^f'mowit? ciekawosc 

przejawi? maloletni cztowiek 

□kolo piqtego, dziesi?tego 

roku zycia. Interesuje go 

praktycznie wszystko, a 

dziesiqtki pytan, ktore 

nurtuj? malca, spadaj? zazwyczaj na 

glow? najblizszej mu, doroslej osoby. 

Dziecko w tym wieku odkrywa nowy, 

fascynuj?cy, wielki swiat, widziany 

jeszcze przez pryzmat bajek i 

fantastycznych wyobrazen, ktore s? 

przejawem jego czystej, wolnej fantazji. 

Dziecko wychodzi naprzeciw swiatu, 

widzi jego nieograniczon? wielorakosc i 

w swej aktywnosci i ciekawosci stana si? 

go natychmiast zrozumiec. Chce znac 
nazwy i funkcje wszystkich otaczaj?cych 

go przedmiotow. Chce wiedziec 

"dlaczego niebo jest niebieskie" itd. 

Wlasnie wowczas tworzy si? wiele 

bardzo waznych relacji, ktore pdzniej 

pomogq dziecku wyksztalcic "spojrzenie 

na swiat". Jest to czas, okres, w 

ktorym z cat? intensywnosci? przejawia 

si? u dziecka olbrzymie laknienie wiedzy, 

jednak nie w takim uj?ciu, w jakim 

rozumiej? je dorosli. Jest to potrzeba 

zrozumienia swiata, aby mozna byto 
dokonac pierwszego, zdecydowanego 

samookreslenia; kirn i gdzie jestem. 

Niektorzy filozofowie uwazaj?, ze to 

wlasnie dziecko jest ideatem 

dociekliwego mpdrca. Sposob 
postrzegania u dziecka charakteryzuje 

si? tak? intensywnosci?, jakiej pdzniej 

nigdy juz miec nie b?dzie. Mi?dzy innymi 
wlasnie dlatego jest to najlepszy okres 

na nauk?. Jest to rowniez czas, aby 

zaszczepic mu dobre nawyki, ktore w 

dalszym zyciu na pewno zaprocentuj?. 

Na tak przygotowanego przez natur? 

ucznia czeka zazwyczaj zm?czony, zaj?ty 

natlokiem wtasnych spraw dorosly, 
ktory doskonale porusza si? w 

rzeczywistodci i zapomniat, jak to jest, 

gdy wszystko wokol jest tajemnic?. 

Zazwyczaj dorosla osoba po prostu nie 

moze przejawic tak duzego 

zaangazowania i zainteresowania, jakiej 

oczekuje po niej dziecko, dla ktorego 

wszystko jest wazne. “Btahe" pytania 
malca kwitowane s? usmiechem, 

niekiedy krociutkim komentarzem, 
rzadko wyczerpujqcym opisem zjawiska, 

Coz, zdarza si? rowniez, ze doroslemu 

jest po prostu bardzo ci?zko wyjasnic 

jakis problem. To charakterystyczne, ze 

najtrudniej wyrazic jest oczywistosci. 

W kazdym razie, kiedy "ente" pytanie 

dziecka powoduje juz ch?c 

wypowiedzenia sakramentalnego "idz, 

pobaw si? klockami", mozna 
zaproponowac malcowi znacznie 

ciekawsz?, pouczaj?c? rozrywk?. 

ENCYKLOPEDIA DLA DZIECI to rzetelnie 

przygotowany, dobry program, w 
ktorym znajduje si? kilka tysi?cy poj?c z 

roznorodnych dziedzin. Najwazniejsz? 

bodajze informacj? jest jednak, ze 

wspomniane definicje s? napisane 

prostym, zrozumialym dla dzieci 

j?zykiem. Autorzy tekstow 

starali si? objasniac dane 

zagadnienia obrazowo i 

dokladnie, Co raczej si? 
udalo. W bibliotece definicji 

ponad 1000 zostalo udzwi?kowionych, 

towarzyszy im ponadto 1000 ilustracji i 

zdjpc. W programie umieszczono 

rowniez 116 kolorowych filmdw i 21 
animacji obrazuj?cych niektore poj?cia. 

Ciekawa, frapujqca oprawa graficzna 

wzbudza zainteresowanie, a co wazne - 

nie pozbawia aplikacji prostoty i latwosci 

obslugi, jak to niekiedy si? zdarzalo. 

Dziecko rozpoczyna zabaw? i nauk? 

poprzez zapoznanie si? z wesolym 

duszkiem, ktory powoli i wyraznie 
wyjasni, jak poslugiwac si? programem. 

Duszek prezentuje skarby zamku, 

ktorych mnostwo poukrywano w 

roznych zakamarkach tajemniczej 

budowli. W programie znajduje si? 21 

podstawowych grup tematycznych. Aby 

maksymalnie ulatwic podrozowanie, 

mozliwe jest skorzystanie z jednego z 

trzech trybow wyszukiwania definicji 

Calfabetyczne, wg poszczegolnych 

dziedzin, zaznaczone zakladk?]. Dan? 

dziedzin? wybieramy klikaj?c jedn? z 
kolorowych ikon je reprezentujqcych, 

ktore umieszczono luzno rozrzucone na 

pulpicie. Pojawi si? wowczas specjalne 

okno, w ktorym znajduje si? zazwyczaj 
tekst, tadny, kolorowy obrazek oraz 

graficzne odsylacze do materialu 

filmowego lub dzwi?kowego. Poza tym, 

klikaj?c po prostu na okreslon? ikonk? 
mozemy przywolac plansz?, na ktorej 

umieszczono skroty do wszystkich 
zagadnien z danej dziedziny. Kolorowe 

szesciany, ktore rowniez znajduj? si? na 

tym polu umozliwiaj? okreslenie 

"trudnosci" prezentowanego materialu. 

Trzystopniowa skala pozwoli tak dobrad 

zagadnienia, aby dla mniejszych dzieci 

nie okazaly si? za trudne. 

Na glownym pulpicie znajduje si? takze 

szereg animowanych ikonek, ktore 

pozwalaj? dotrzec do innych skarbow 

ENCYKLOPEDII DLA DZIECI. Kamera 

umozliwia oczywiscie otwarcie katalogu 

z filmami. Obok "ekranu" znajduje si? 

alfabetyczne menu, z ktorego wybieramy 

wlasciw? pozycj?. Filmy w zasadzie s? 

dobre, jednak niektore sekwencje 

okazaly si? nieco byle jakie. Na przyklad 

haslowa LODKA to filmowy urywek, na 

ktorym widzimy stojqcy na przyczepie, 

przykryty plandek? jacht. Obrazek raczej 

mato zach?caj?cy. 

Klikaj?c na ikonk?, na ktorej usmiecha 

si? do dzieci dobrotliwy krol, b?dziemy 

mogli przejrzec definicje w formie 

obrazkowej. Po wybraniu hasla z listy 

definicji pojawi si? po prostu zwi?zany z 

ni? obrazek. Jezeli okaze si?, ze dziecko 
chce dowiedziec si? czegos wi?cej, 

wystarczy, iz kliknie na obrazek, co 

uaktywni informacje tekstow?. 

Dla starszych dzieci przygotowano 

zabaw?, ktora polega na podpisaniu 

pojawiaj?cego si? w okienku obrazka. Po 

quizie obrazkowym mozemy przejsc do 

quizu z wiedzy ogolnej. Na okreslone 
pytanie nalezy udzielic odpowiedzi, 

klikajqc na jedno z czterech 
proponowanych zdari. Warto przy okazji 

dodac, ze autorzy wykazali si? zdrow? 
dawk? wyobrazni i humoru. Np. jedno z 

pytan brzmi: Igloo to domek budowany 

przez: bobry, Indian, Etruskow, 

Eskimosow. Bye moze niektorym ten styl 

kojarzy si? z telewizyjnymi konkursami, 

co swiadezy jedynie o poziomie tych 

ostatnich. 

W programie znajduj? si? nie tylko suche 

informacje i wyczerpujqce quizy. Do 

kazdego z dzialow przyporzqdkowana 

jest gra edukacyjna, krzyzowka, 

kolorowanka lub zabawa typu "potqcz 

punkty". Poszczegolne dzialy przyblizaj? 

rowniez solidnie opracowane 

ciekawostki, ktore wzbogacaj? wiedz? 

dziecka, a zarazem s? naprawd? 

ciekawe. Wsrod gier znajd? si? peine 

wersje takich przebojow jak Arkanoid czy 

Pacman. W pudelku dzieci odnajd? 

rowniez specjalny prezent. Zeszyt do 

kolorowania, oraz atrakcyjna gra 

planszowa na pewno przypadn? im do 

gustu. 

ENCYKLOPEDIA DLA DZIECI to dobra, 

solidnie przygotowana pozycja, ktora nie 

powinna zawiedc oczekiwan 
najmlodszych i ich rodzicow. Oprdcz 

bogatego zrodla wiedzy program moze 
stanowic ciekaw? form? wzbogacenia 
slownictwa, rozumienia otaczajqcego 
swiata i zabawy. Zdecydowanie jest to 

aplikaeja godna polecenia, a jedynym 
zestrzezeniem. ktdre precyzuje si? po 
zapoznaniu si? z ni? jest nienejlepiej 

opracowany materia! filmowy. Poza 

bl?ddw brak< w zwi?zku czym 
ENCYKLOPEDIA DU DZIECI warta jest 

calycfi oSmiu punktdw w skali CD Action, 

jesli tekie bytyby przyznawane 
programom edukecyjnym, 

tie" 
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Zyc i pizezyc 
Survival. Mysteries of Nature. 

No pposzi - cztowiek uczy sip cole zycie. Nawei gdy tego nie clice, albo gdy newel nie 
zdajo robin z(ego sprawy. Kto nie wierzy, moze sprawdziC to na wlaenej ekfinze, 
odpalajoc np, wydowoictwo: Survival. Mysteries ot Nature", flrmy Anglia Multimedia. 
Od rozo uprzodzam tych, ktdrym slowo ..survival" kojarzy sip z bardzn ostatnio 
popularnyml .szkolami przetrwania" - nic lu dla Was. Nie bgdzie ani slnwa o tym, jak z 
wojskawego pleceka i sznurowadel wyjptych z buta zrebifi namlot, w klorym 
przetrwocio dwa tygodnie na pustyni ani tez jak przyrzadzaC kaloryczny posilek z larw 
owadtw. 0 owadach - owszem, bgdzie sporo (i nie tylko n owadach); program ten 
potwltcoByJest bowlem w caloSci Swiatu zwierzgt. 

: JERZY POPRAWA Oco konkretnie chodzi w 
tym wydawnictwie? 
Wfasciwie trudno to 

precyzyjnie okreslic. 
Ogolnie mowa tu o 

„zwierz?cym wyscigu 
zbnojen" [choc nie tylko]. Jak 
wiadomo, jedne zwienzaki zyj? dzi?ki 
temu, ze zjadaj? inne, zas te inne robi? 
wszystko, by im to uniemozliwic lub 
chociaz utrudnic. I jak si? okazuje, obie 
strony osi?gn?ty na tym polu wr?cz 

niesamowit? bieglosc, a wiele 
zwierz?cych ..patentow” zostalo z 

powodzeniem wykorzystanych pnzez 
ludzi tot, chocby echolokacja - delfiny i 
nietoperze o par? milionow lat 
wczesniej stosowaly j? w praktyce). 
Przyj?ta przez autorow konwencja 
sprawia, ze podane w programie 
informacje lyka si? jak zimn? col? w 
upslny dziert. Zrezygnowano z 
encyftfopedycznych, suchych danych 
[tin. zredukowano ich Md do 
niezb?dnego minimum], kpncentruj^e 
si? na rozmaitych ciekawostkech, 
podanych w bardzo jatwy do 
przyswojenia sposob. Ozi?ki temu ma 
si? wrazerm ze ogl?damy film w TV, a 
wiedza same cichaczem wypelnia 
kolejne bruzdy mdzgu odbiorcy. OK, 
moze i jest ona raczej do niczego 

nieprzydatna [procz tego, by od 
czasu do czasu popisac si? przed 
znajomymi], ale tez nikt nie mowit, 
ze jest to program typu 

„repetytorium z biologii dla klas... 
szkoly podstawowej i sredniej". To 
po prostu produkt dla ciekawskich, 
z?dnych wiedzy, milosnikow fauny 
itp. I tutaj sprawdza si? doskonale 
(czego dowodem chocby wyrdimenie 
go nagrod? Emma Award]. 

No dobra, przejdzmy do 
konkretow. Po odpaleniu 
programu witaj? nas cztery 
okna, wyznaczajqce 
podstawowy podzial materiatu. 
Trzy pierwsze to; Hunter S 
Hunted fee mozna 

przetfumaczyd jako ..mysliwi i 
afiary u, Flight (lot], Senses 
Czmysty], Ostatnt - czwarty - 
dzialtojakby przewodniki 
„mieszanka firmowa", w ktbrej 
mozemy zawrzec blizsz? 

znejornodd z kazdym z opisanych w 
jakimd dziale zwierz?ciem (plus par? 
ency klopedy Dzny ch informacji na jago 
temaU. 

Popatrzmy na pierwszy dziai 
Podzielono go na trzy grupy 
Ucieczka, Lowy, Kamuflai. Okazuje 
si?, ze kazdy i filch zostat przez 
odpowiednie zwierz?ta podniesiony 
do rangi sztuki. Utiekad mozna na 
wiele spcsobbw - gnac prosto przed 
siebie, h'czqc ne chyzodd nog, 
stosowad sen? rozmaitych mylqcych 

zwoddw. katapultowab si? pot?znymi 
susami, postawid zaslon? dymng 
Itak! np. m?twy). Uciekec mozna tez 

bezruch, liczpc na swdj kamuflaz 
£o czym zaraz\\ mozna tez szukeb 
ucieczki w pot?znym opancerzeniu 

Specialist hunters 
spend only a 
small amount of 
their time looking 
for food. They 
have very 
eM i ci a nt hunting 
techniques which 
use little enurgy 
Sp ecla list hu nters 
du dot nifftd re 
luinl every day A 
victim every lew 
days is enough 
for prerla tors who 
concentrate on 
large prey 
Specialist humors , 
include lions, 1 
eagles end 
snakes 

S P E C I A 
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(zofwie), gigantyzmie [slonie), podj?ciu 
walki z napastnikiem, tak solo jak i w 
stadzie [np. bawoty afrykariskie); 
mozna szukac ratunku w bystrosci 
swoich zmyslow, ktdre odpowiednio 
wczesnie zdradz? obecnosd towcy. 
CCzy wiecie, ze np. niektdre dmy 
stosuj? systemy.., entyradarawe, 

zaklocajqc sygnaly wydawane przez 
nietoperze lub tez - po ich wykryciu - 
automatycznie przechodz? w lot 

nurkowy, usIKijqc wymknqd si? z 
namierzajqcej je wl?zki - czy to czegod 
Warn nie przypomma?) Mozna 
stosowad w chronic broil biologiczng 
(np. atakujac wroga cuchnqcymi 
suhstancjami - skunks - lub 
wytwarzajqc trucizn? na swym ciele 1 

ropuchy). Mozna udawab kogoS rnnego 
lub... co innego. 

0, tu juz niepostrzezenie przeszlismy 
do kamuflazu. Sami wiecie, co potrafi 
kameleon. A czy wiecie, ze niektdre 
zwierz?ta potrafi? ksztaltami 
upodobnic si? albo do tla (np. 
patyczaki, ktdrych praktycznie nie 
mozna odrdznid od suchych gal?zek), 
albo tez do... grofriego drapieznika fs? 
nlejadowite w?ze, ktdre ubarwieniem 
udaj? swoich jadowitych kuzyndw; s? 
muchy, ktdre do zludzenia 
przypominaj? osy]. Nie wspominajqc 
juz o genialnie dobranej, dzi?ki 
ewolucji, barwie i umaszczeniu sierdci, 
ktdra pozwala wr?cz roztopid si? w 
otoczeniu... 

Naturalnie drapiezniki nie pozostaly w 
tyle. Poznamy wi?c ich taktyk? lowow, 
specjalizacj?, technik? polowad, tricki, 
jakimi neutralizuj? rozmaite sztuczki 
ofiar (np. jest ryba, ktdra poluje na 
latajqce owady, str?caj?c je do wody 

za pomocq precyzyjnie wystrzelonego z 
pyska strumienia wody). Albo pajqki - 

nie kezdy pofuje rozsnuwaj?c sled; s? i 
tekie. ktdre szarzujq na ofiar? fznany 

skqdinqd miloSnlkom metalu wilczy 
paj?k vel Wolf Spider); s? nawet takie, 

ktdre schodz? pod wod? w 
specyficznym PJskafandrze do 
nurkowania” i tarn urzqdzaj? lowy. 

Mydl?, ze dalem Warn tu maty 

przedsmak tego, co zawiera program. 
A przeciez nawet si? nie zaj?kn?lem o 
szeroko orndwianych zmyslach 

zwierzqt (w podziafe na sluch, wzrok, 
dotyk, smak, w?ch; a propos - czy 
wiecie, kto ma najczulszy w?ch na 
^wiecie? - samiec pewnej dmy wykryje 
pojedyncz? sarnie? i odfegteL. 11 
km, poslugujqc si? wlaSnia w?chem!). 
A caly dziat po^wigeony zwierz?cym 
lotnikom (tqcznie i rysem 
hietoryeznym, ktdry cofa ties o 200 
mfn, iat)? Warto to sobie poczytad i 
poogl?dac. 

Ozy mozna wytknpd temu programowi 
jakied braki? Przydalby si? indeks 
filmow (i w ogole indeks danych), 
hipertekst i par? tekich 
multimedialnych bsjerdw, do ktdrych 
przyzwyczaify nas rozmaite 
encyklopedyczne wydawnictwa, Tym 
niemnief w programie nie mozna 
narzekad na brak elshnentdw 
interaktywnodci; jest narraeja 
(angidska), mnostwo filmdw wideo, 
mozliwo^d zoomowanie obrazu, 
odsylacze tematyezne. opcjonalnle 
wywolywane dodatkowe sekweneje 
wideo i ilustracje itp. Wi?c nie wypada 
si? zbytnio czepiac, tym bardziej, ze 
atrakcyjna forma i tresc s? tu 
najwazniejsze, te zad w pelni : 
rekompensuj? techniczne niedostatki. 
Ostatecznie nie bez powodu wyrozniono 
to wydawnictwo prestizow? nagrod?. 
Zapraszam Was w tajemniezy dwiat 
zwierzqt! 

- -s 

Froducent: 
Anylla MunirnetJEa 

Wymagania: 

j 3 irAYm kvulT- muiycrm. 
CDt2 

Internet: mipVMww.anaIla.co uk 

Dystrybutor: 

Numer 05/98 



kimoski humor 
payuta i bog lodu 

ViriQkszoiC Indzi ArklykQ kojarzy z 
bezkresnymi potaciami sniegu, 
lodowcami, szettiiniisitczip cyklem 
dnia i nocy oraz, przede wszyslkim, z 
przeszywajgcym na wylot zimnem. 
Puslynie, dgdgce jahby ppzeciwienstwem 
i;;np, co mozna znalezc nil obu biegunach, 
sil nsgdzane w podobny sposdb co hrainy 
lodu z lay rdzoicq, zetamzabojczym 
elenisnlem pogody jest nieludzhi npal. 

^ 3NIESZKA SlEJKA ~ 

eografia juzw 
kpodstewbwce wyjadnia 

niejasnodci dotyczqce 
lobvdwu srodowisk; 

^Tokazuje si?, ze zardwno 
pod sniegiem jak i 

piaskiem moze czaid si? zycie i to 
nawet w dosd pokaznych ilosciach. 
Naroste wqtpliwosci na ten temat z 
powodzeniem powinien rozwiac 
program, a wlasciwie bajka „Payuta i 
bog lodu”; przy okazji zaoszcz?dzi on 
pani od geografii zmudnych wyjasnien 
o klimacie Arktyki. Zaznaczam, ze 
produkcja jest adresowana do dzieci, 
ale uprzedzam dorosfych, ktorzy noszq 
si? z zamiarem posadzenia pociechy 
przed monitorem, by chytkiem wycofac 
si? i pokoju i btogostawic chwil? 
spokoju. Otoz zapobiegliwie 

zarezerwujcie sobie nieco czasu, 
poniewaz tak tatwo nie uciekniecie od 
monitora; wy starzy wyjadacze 
Wintlowsow, Office‘ow i tym 
podobnych hybryd, zostaniecie 
podst?pem i humorem wciqgni?ci w 
swiat Arktyki. Zanim si? spostrzezecie 
1 wnocicie do rzeczywistosci, dziecko 
cicho kwilqc b?dzie lezec na podtodze, 
strqcone z krzesla przez was, 
Potykajqce kolejnq paczk? chipsow i 
rVcz?ce ze smiechu, ktory jest reakcjq 
na obrazki oglqdane na monitorze... 

Sugeruj?, aby swe pierwsze kroki po 

Uruchomieniu programu skierowac w 
stron? opcji ^Wysluchac legend?11, 
9dyz stanowi ona fundamental cz?sc 
Mki, bez znajomosci ktorej dalsze 
zwiedzanie byfoby nieco utrudnione z 
powodu braku odpowiednich 

wiadomosci. Bajka sama w sobie nie 
Jest dluga, mozna jq przyrownac do 

^wyktej dobranocki, ale jest w niej 

zawartych znacznie wi?cej elementow 
niz w tradycyjnym filmie dla dzieci. 
Tekst, rysunek oraz animowany obraz 
przeplatajq si? wzajemnie, by stworzyd 
w petni multimedialnq (tak - nie boj? 
si? uzyc tego slowa) produkcj? - 
krdtkq, acz bardzo tredciwq i pelnq 
niebanalnego humoru. Podczas 
poznawania legendy ezynnoSci 
oglqdajqcego agranic2ajq si? do 
sledzenia akcji na ekranie i 
przerzucania nogi na nog?, nieJ^ 
przerywanym malym^bichotem. 
pot?zny i donogny b^tzie roznos 
szyby w oknach do pi era gdy wejdzienH 

do cz?£ci nazwanej jBra w leger 
tu dopiero zaczyna si? 
i zabawa, od ktdref bardzo* 

oderwad. _ 

Odtwarzanie bajki rozpoczyna si? od 
nowa, jednak z tq duzq roznicq, iz po 
kazdej scence (w sumie jest ich 
jedenascie] nast?puje stop klatka, 
ktora pozwala na rozpocz?cie zabawy. 
Wodzqc kursorem po ekranie, mozna 
zauwazyc, iz zmienia on ksztalt w 
niektorych miejscach zatrzymanego 
obrazu. Klikajqc na wyrdzniony 
fragment zostajemy uraczeni jednym z 
mndstwa wesotych, krociutkich 
scenek - to wfasnie one wywotujq w 
oglqdajqcym gtosne wybuchy smiechu. 
Gag goni gag i figlami pogania. Grupa 
osmiornic w przedwitujqcych 
spodniczkach tanczqca „kankana", 
odpowiednio zakonczonego 
efektownym, kilkunoznym szpagatem; 
utwor na czedc odwaznego orta 
spiewany przez malego kurczaczka 
przy aplauzie widowni w postaci kilku 
romantycznie rozmarzonych kaczek 
trzymajqcych zapalniczki - to tylko 
cz?sc scenek, przy ktorych mozna si? 
zakrztusic ze smiechu, niezaleznie od 
ilodci lat, jakie dzwigamy na karku. 
Ponadto przez scenariusz bajki, oprocz 

gtownych bohaterow, przewijajq si? 
dwie komiczne postacie, ktorych 

</ 

niewiele obchodzi rozgrywajqca si? 
wokdl akcja i przeweznie prdbujq 
zrobic caS zupetnie niepotrzebnego i 
nie zwiqzaftega i fabulq. Zjawisko to 
jest jak najbardziej pozytywne i dzi?ki 
niemu mamy dodatkowy humor 

syfepcyjny, bezpoSrednio wynikajqcy 
ze scenartusze bajki. 

, JidyiOMjto zapoznamy si? juz m 
_ mi jakie kryjq si? 
Bfiflftfcggtilaych obrazkach. mozemy 

t ai?“ do zr?cpipiciQwo~ 

grv Jest ich niewiele. ale1 
tympfrypadto jest to nawet zelete, 

modulowane w odpowiednich 
momentach gtosy lektorow wywotujq 
jak najbardziej pozytywne odczucia. 
Arktyka zostala przedstawiona nie jako 
bezludna kraina lodu, gdzie nawet Yeti 
boi si? zaglqdac, ale pulsujqce zyciem, 
peine zwierzqtterytorium, ktore - jak 
si? okazuje -1 powodzeniem mozna 
wykorzystaC jako miejsce akcji 

porywajqcej przygody. Zdawaloby si?, 
ze graficy nie miali tu zbyt wiele 
roboty, mcgqc ograniczyd si? do 
wykorzystywenia rdznych odcieni bieli 
iraz nieskomptikow^yoh kresek, aby 

i0(KvAkg[)|ur4poszdzeg6lnych 
Wldz jlrni zofcaczycte. ze 

akfnie jest, chad nie jest 
zap|lnione^ren®rowanj|mi efektami, 
doskonatedopaOTffljPsi? do fabuly; i 
wlasciwie Jrezechobecna prostota, 
ktdra c h a raKter yzu j e caly produkt w 
ogdl^jffie dajejpi? zauwazyd 

nu 

4 

elementow praduktpa cz?^c wypada 
najmniej atrakcyjnre.* 1 Dawka humoru 
drastycznie spada; jednak jesli dziecko 
potrafi czerpac radosc z samego 
rozwiqzywania roznych zagadek, to 
mysl?, ze z rownym zapatem i ch?ciq 
przystqpi do tego typu zabaw, ktdre 
ponadto charakteryzujq si? 
inteligentnym wykonaniem. 

Zwracajqc oko recenzenta na 
techniczne wykonanie programu, mog? 

do wczesniej juz 
wymienionych, spokojnie 
dodac kolejnq porcj? zalet. 
Oprawna muzyczna oraz 
graficzna w petni zaslugujq 
na jak najbardziej 
pozytywne oceny; 
odpowiednio dostosowane 
do dzieci?cego odbioru 
teksty oraz sam sposob 
opowiadania, przyjemne i 
zarazem zabawnie 

W tym momencie zgodnie ze wszelkimi 
zasadami sztuki recenzenckiej, warto 
by podsumowac dotychczas 
wywleczone na wierzch wnioski, jednak 
mysl?, iz czytelnik raczej nie ma w tym 
momencie problemu ze zgadni?ciem, 
jakie sq moje odczucia w stosunku do 
programu. Zach?cam was do 
zapoznania si? z „CD-romowq" bajkq, 
ktora z pewnosciq zapewni waszym 
dzieciom wiele dobrej i na wysokim 
poziomie zabawy, a i przy okazji wy 
dorodli (chociaz to bardzo wzgl?dne 
okreslenie, szczegolnie w przypadku 
m?zczyzn] bye moze zostaniecie sitq 
wciqgni?ci w swiat dzieci?cej 
wyobrazni. Naprawd? warto. 

w Producent: 
Ubi Soft 

Wymagania: 
8MB RAM. 
CD^.SVCA. Win 3.1.95 

Dystrybutor: 
Oplimus S.A. 
tel.(018) 437797 

Internet: mtp://www.ubisofi & 
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e tylko dla naimlodszych 
Stownik Dbrazkowy J^zyka Angielskiego 

zajqc czyms bardziej 

od ..zwyktego" 
dziobania 

interesujqcym. Ate 
nie uprzedzajmy 
faktow. 

Mi M dawio opisywaltimy na naszych 

lainictialoOTlk dla najmlotfsiycli limy 

Syraeasi Lanuagc Systems. All in one, 

bi tth bnnlarta jego nazwa, pomydlany 

zisbl Jedsak pin jaka podatawnwa pnmoc 

wnaucMnczajlnko napzpdzlfl stuzqci 

to „nzt«biBir zdnlnodcl jpzykowycli. 

MiaMi wrtfccj RflZna zraaztp oiimd 

notatzite w jednyi wydawnictwle az 

pitoiM... 
Aleksander Olszewski Teraz natomiast do redakcji 

dotarl owoc pracy naszych 

rodzimych pnogramistow o 

znacznie mniej 
ekstrawaganckim podejsciu 

do tematu „j?zyki obce'k 

Stownik Obrazkowy, jak sama nazwa 

wskazuje, jest narz?dziem 
nastawionym na nauk? podstaw, w 

tym akurat wypadku j?zyka 
angielskiego. Istnieje wprawdzie jego 

odpowiednik, o analogicznej zresztq 
nazwie, uczqcy j^zyka naszych 
„szprechajqcych" za zachodniq granicq 

sqsiadow, ale jako ze wol? 

..speakowac", wi?c opis pozwol? sobie 
oprzec o wersj? angielskq, rdznice 
umieszczajqc dopiero na koncu - jest 

ich zresztq stosunkowo niewiele, gdyz 
wersja niemiecka bazuje na tej samej, 

nieco tylko ulepszonej, powloce 

programistycznej. 

Podstawy 

Mimo nazwy sugerujqcej jedynie 
pnoste narz?dzie wspomagajqce nauk? 
stowek, jest to na dobrq spraw? 
jedynie czwarta cz?sc pnogramu. 
Oczywiscie od niej to powinno si? 

zabaw? z programem zaczqc, ale tez 
po przebrni?ciu przez niq mozna si? 

Material zawarty w 

slowniku, a jest to 
okoto trzech tysi?cy 

stow, podzielony 

zostaltematycznie 

na trzynascie 
gtownych grup - a 
wiele z nich zawiera 
jeszczedodatkowo 

co najmniej dwie 
podgrupy. 0 chaosie nie ma wi?c 

mowy, uczy si? cztowiek zawsze 

tego, co go w danej chwili 

najbardziej interesuje. Pewnym 
minusem jest jednak brak 
najprostszego chocby skorowidza 

pozwalajqcego na szybkie dostanie 
si? do szukanego slowa. Wprawdzie 

w samej nauce za bardzo to nie 
przeszkadza, ale w zabawach - 

gfownie krzyzdwkach - i owszem. Z 

drugiej jednak strony majq one 

sprawdzac wiedz? ..delikwenta” 
siedzqcego z myszkq w r?ce przed 

monitorem, a nie umiej?tnosc 
..sciqgania”. Jest ono wprawdzie 

nadal mozliwe, ale trzeba si? przy , 

tym przekopac przez znacznq cz?sc 
slow z danej tematyki, co dodatkowo 
dose pozytywnie wptywa na ilosc 
przyswajanej wiedzy. 

Takiemu samemu celowi przyswieca 
takze towarzyszqca kazdemu slowu 

grafika oraz przyklad zdania, w 
ktorym ono wyst?puje. Slowa wraz 

ze zdaniami 

wyswietlane 
sq 

standardowo 
w dwoch 
j?zykach: 

polskim i 

angielskim, 
ale poprzez 
klikni?cie na 

zarowk? 
mozna 

dowolny z 
nich wylqczyc, 
wtedy stownik 

moze sluzyc 

takze i 
testowaniu 

wiedzy. Dodatkowo po klikni?ciu na 

dowolny z pojawiajqcych si? na 

ekranie tekstbw uraezeni jestesmy 

jego prawidlowq wymowq: w 
wypadku tekstdw angielskich z 

glosnikow uswiadamia nas gtos 

lektorki, w wypadku naszego 

wlasnego j?zyka uSwiadamiajqcym 
jest natomiast lektor 

Dzi?ki zastosowanemu przez program 
zmasowanemu atakowi - widzi si? w 

koncu jednoczesnie tekst pisany, 

styszy jego wymowp, a w dodatku 
raezeni jeszcze jestesmy osob'istq 

prezentaejq ..bohatera" - szanse na 
jego opuszczenie bez przyswojenia 
sobie chodby podstawowych wyrazow 
sq minimalne. 

Po podstawach 

Jesli czujemy si? juz wystarczajqco 
silni, by zmierzyc si? z kolejnymi 
atrakejami, to powinnismy skierowac 

gryzonia na jednq z dwoch kolejnych 
opeji - albo na sluzqce samoocenie 
scenki rodzajowe albo na bardziej 
interesujqce, ale i bardziej wymagajqoe 
krzyzowki. Mimo iz wi?kszosd z was 
poleci zapewne od razu do tych 
ostatnich, pozwol? sobie zaczqd od 
opeji mniej ciekawej, ale mimo 
wszystko oferujqcej mniej stresow. 
Scenek, kryjqcych si? pod haslem 
Cwiczenia, jest siedem, wdrod nich fekl 
budujqce jak Wakacje czy Plaza. Sq 
takie Swiqta - to nadal z tych 
podnoszqcych na duchu - i Szkola, 
ktdra buduje pewnie znacznie mniejsze 
cz?sc populacji, ale w koncu nie o ich 
wymienianie tutaj chodzi. Wrocmy 
wi?c do istoty rzeezy. Po najechaniu 
na znajdujqce si? na kazdej z grafik 
postacie czy przedmioty pokazuje si? 
polskie slowo je opisujqce. 0 

znajomosci jego 
angielskiego 
odpowiednika 
zadecydowad 
trzeba jednak 
samodzielnie, 
swoich domyslow 
nigdzie si? nie 
wpisuje, ale na 
szcz?scie mozna 
je sprawdzic - po 
klikni?ciu lektorka 
czyta prawidlowq 
odpowiedz. 
Teraz natomiast 
juz cos dla 
prewdziwyah 
twardzieli, czyli 

krzyzdwki, 0 wlaSciwie jedna duia i 
czternaScte mstych, Celem jest 
oczywiiSe ta duza, ale prowadzq do 
ntego jej mniejsi znajomi. Przeehodzi 
si? do nich wybierajqc jedno 1 

ponumerowanych pdl krzyzdwki-matki. 
Hasla przedstawione zostaly w postaci 
rysunkowej, czyli podobnie jak w 
Cwiczeniach. Tak samo zresztq, jak w 
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niemieckiego, a mimo to gienki 
potnafily go wci?gn?c. Przemilcz? 
natomiast jego klopoty z niemieck? 
pisowni? zebry czy kaczki - chociaz 
wyraz twarzy oddaj?cej peine 
skupienie warty byt uwiecznienia... 
Dobra minuta skrzypi?cych z wysilku 
trybikow... 
Ale miato bye o samym programie: ma 
on wszelkie przymioty sktadajqce si? 
na pozytywn? ocen?: jest dobrze 
przygotowany merytoryeznie, 
atrakcyjnie wygl?da i co wcale nie 
mniej wazne - ma bardzo rozs?dn? 
cen? - szescdziesi?t szesc zlotych. 
Dlatego jesli macie jakiegos 
milusiriskiego, ktdremu juz teraz 
chcecie utatwic pozniejszy start, a 
wiadomo, ze bez j?zykow b?dzie on 
bardzo trudny, to nad Slownikiem 
Obrazkowym warto si? zastanowic. 
Zwtaszcza nad wersj? niemieck?, a w 
niediugim czasie i nad poprawion? 
wersj? angielsk?, ktora jednak w 
obecnej formie nieco swemu 
miodszemu bratu ust?puje. 

■Aim 
Producent: 

Wymagania: 
49S.m8MB.SVSA, 

Dystrybutor: 

let <dS2>22S92 

Internet: WtpV/wrtt fn.fqmedJ3,CCT-jjl 

czeSci poprzedniej* po najechaniu na 
obf azek pojawia si? jego polski opis, 
Aie juz po k]ikni?ciu na nim nie 
ush szymy mitego damskiego gfosu - co 
to to nie. Wprawdzie glos usiyszymy, 
ale oo pierwsze nie jest on mily, po 
drugie wcale nie zeriski, a po trzecie 
po polsku... Deska ratiinku jednak, jak 
juz wczesniej wspomnlalem, istnieje - z 
krzyzowki mozna w dowolnym 
rpomencie wyjSc, by sprawdzic 
w?tpliwo£ci w siowniku - jej stan do 
naszego powrotu pozostanie 
niezmieniony, nie trzeba wi?c b?dzie 
wpisywad wszystkiego od nowa. 
Po rozwi?zaniu malej krzyzowki 
odpowiadaj?ca jej kratka na matce 
zmieni kolor na zielony. Gdy juz 
wszystkie kratki zmieni? swdj kolor z 
zdltego na odpowiadaj?cy lidciom na 
drzewach - czeka nas nagroda. 
Wlasciwieto nawet nagroda - 
niespodzianka, a zeby dla wszystkich 
byla ana rzeczywiscie niespodziank?, 
to jej sensu nie zdradz?,.. 

K r ok dalej 

Po Gpanowaniu podstewowego 
slownictwa przychodzi czas na rzeezy 
nieco bardziej skompllkowane, chod 
na^fll doSd podscewowe. a przy tym w 
Nejkolwiek komunikaeji niezb?dne: 
n3icz?gciej uzywane zwroty Tutej atak 
oe.vej wiedzy ogranicza si? niestety 
i^dynie do slowa pisanego oraz 
n^bwFonego - brak ilustracji grafieznej, 
^ jest to o tyle usprawiedliwione, ze 
wla^ciwie do zoacznej ci 
^'omadzonego tutaj materialu 
^lezienie jej bytoby bardzo trudne. 

Inna sprawa, ze przydaloby si? 
pogrupowac ze sob? pytania z 
najcz?sciej udzielanymi na nie 
odpowiedziami. 
Odpowiedni 
material 
znajduje si? juz 
w programie, 
ale dost?p do 
niego wymaga 
samodzielnego 
przegl?dania 
listy. Nie jest to 
zbyt uci?zliwe 
przy 
opanowanych 
podstawach, ale 
dla 
pocz?tkuj?cego, 
a w dodatku 
jeszcze mlodego 
odbiorcy - a do takich w gruncie 
rzeezy adresowany jest ten program - 
moze juz nastr?czac nieco klopotow. 
W ogole cz?sc ta sprawia wrazenie 
odstaj?cej od reszty programu. Bo o 

ile trzy poprzednie 
nawet samym li 
tylko wystrojem 
zach?caj? 
najmlodszych do 
zabawy w 
„odkrywc?", otyle 
ta jest juz tylko 
suchym podaniem 
faktdw. Brakuje 
nawet przykladdw 
- a to na dobr? 
spraw? mogloby 
zostac zalatwione 
przez wspomniane 
juz proste 
pogrupowanie ze 

sob? pytan i odpowiedzi, choc idealem 
byloby umieszczenie w programie 
jednak jakichd nieco dtuzszyeh 
dialogdw. Wszystko to odbija si? dose 
niekorzystnie na zainteresowaniu cal? 
t? cz?Sci? ze strony najmlodszych, a 
wi?c i na nie najlepszych wynikach w 
nauce - no chyba, ze sami siqdziemy z 
milusiriskim, by sluzyd mu przykladami. 

Koncowy egzamin 

Catodc wypada niezle, a jedliby nie 
liezye nieco odstaj?cych od reszty 
Zwrotdw, nawet bardzo fajnie. 

Gratiilacje !i! 
ZgadteS 

Graficznie i dzwi?kowo bez zarzutu - 
ba, cz?dd ilustracji jest po prostu 
super i spodoba si? nie tylko 
najmlodszym. Calodd mozna by wi?c z 
czystym sumieniem polecid, gdyby nie 
jedna sprawa. W 
„mi?dzyczasie,, 
pojawila si? 
bowiem 
wspomniana juz 
wersja niniejszego 
programu oparta o 
j?zykniemiecki. 
Wprowadzono w 
niej par? bardzo 
pozytywnych 
zmian. Przede 
wszystkim slownik 
wyposazonyzostal 
w skorowidz, poza 
tym dwukrotnie 
zwi?kszono liczb? 
krzyzowek - do dwudziestu osmiu - 
oraz dodano zabaw? w odgadywanie 

stow. Jej zasady s? banalne: program 
podaje dziedzin?, liczb? liter oraz 
pocz?tkowo prawie catkowicie 
zasloni?ty obrazek ilustruj?cy to slowo 
w stownikowej cz?sci programu. Kazda 
odgadni?ta litera oslania kolejnejego 
cz?dci - nie ma przy tym limitu zle 
podanych liter, jedynym przeciwnikiem 
jest uciekaj?cy czas, tak wi?c na 
upartego wystarezy jedynie wciskac 
po kolei wszystkie literki, aezkolwiek 
punktaeja bardzo na tym cierpi. 
Nie trzeba chyba nikomu mowic, jak te 
drobne zmiany wptywaj? na 
najmlodszych - cod a’la czerwona 

plachta na byka - w koncu to kolejna 
dawka calkiem przyjemnej zabawy, o 
czym swiadezy chocby postawa 
redaktora Gem.ini - w zeszfym roku 
zdawal [pozytywnie!) matur? z 
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f 

djwymiarawe ciato 
"Tajemnice ludzkiego ciata w 3D” 

w znajdujgcym si? ponizej slowniku. 

Klikajqc po ekranie, na ktorym widac 

powipkszony detal, mozemy dokiadniej 
zapoznac si? z jego budowg itp., a 

program automatycznie wywoluje w 

slowniku kolejne hasfa, zwigzane z tym 
zagadnieniem. 

Ehmin, wprawdzie juz jahbym uvyroslz 
czasdw gdy "tajemnice ludzkiego ciala" 
byly dla mnie "goracym" tematem (kazdy 
pewnie pamigta czas, gdy z wypiekami na 
twarzy przeglgdal rozmaite broszirki czy 
hsiqzki, szukajac odpowiedzi na rozmaite 
drgczp go pytania), ale ze sponym 
zaciekawieniem odpalilim program firmy 
Techland "Tajemnice ludzkiego ciala w 
3D''. Wprawdzie bardziej fascynowalo 
mnie, cdz to nowego stworzyli 
"Tectilandowcy" niz sama zawartosc 
programu... ale nie zatujc czasu 
spgdzonego nad tym wydawnictwem. Bo 
Choi nie jest on pozbawiony roznego 
rodzaju wad, to jednak potrafi 
zainteresowac potencjalnego odbiorcg, 
tak trescia, jak i forma przekazywanej 
wiedzy. 

Jerzy Poprawa Jednak juz na poczgtku miat 
miejsce pewien "zgrzyt". 
Otoz program dziafa 

wytgcznie w trybie 256 

kolorow i chcgc nie chcgc 
musialem wzigc si? za 
przestawianie swego 

Windows z true-coloru na duzo 
skromniejszg palet? barw. Wprawdzie 
w samym programie to nie jest 

widoczne ttzn. nie widac, ze 

wykorzystano nie wi?cej niz 256 
kolorow], ale... poklikac trzeba. 

Aplikacja wyswietla na ekranie okno w 
rozmiarze 640x480, bez mozliwosci 
jego maksymalizacji, jesli stosujemy 

Drugi dzial to 15 starannie 
animowanych sekwencji, pokazujgcych 
budow? rozmaitych cz?sci ludzkiego 
ciala (oko, ucho, serce, mozg]. 
Zrobione jest to w niecodztenny i 
atrakcyjny sposob - po prosfcu 
podrdzujemy przez wn?trze danego 

W pierwszym z nich mamy na ekranie 
model ciala (pled do wyboru, jakby to 
kogod interesowalo - a nie wgtpt?, ze 
tak jest). Ciekawostkg jest fakt, ze 
mozemy go dosiowme "objsrad" i eiala, 
warstwa po warstwis, pd fazy 
"czlowiek jak zywy" az do golego 
szkieletu (i vice versa). Model mozemy 
obracsd w pionie, powi?kszad jego 
frsgmenty Etulbw) etc Po klikni?ciu ia 
jakid detal anatomrczny komputer 
podaje jego nazw?r jednoczednie 
zoomujgc dw wycinek w sgstednim 
ekranie i wywolujge odpowedme hasla 

narracj?, sporo efektow dzwi?kowych 
orez cz?sto wlqczajqcq si? przyjemnq 
muzyk?. 

Po do it specyficznym t 
nieco mskabrycznym intrze 
tml4 jako milo^nikowi 
Qzsrnego (jumom bardzo si? 
poclobalo, ale go wrazliwsze 
dzieciaki mogg na jego widok 
uciec z krzyfdem - 
wyobra&ie sobie 
WBSolutkiego koficiotrupa 
zongltjjgcegc JBnymi 
narzqdami czy szukajgcego 
po omacku galek ocznych, 
ktdre wypadly mu z czaszki 
itp.; hm, to rdwniez robi 
wrazenie... aczkolwiek nieco 

ambiwalentnel vuidzim/ skran 
podzielony na kilka dzjJBfdw 
tematycznych. A mianowieis mamy 
tam: 

* TrdjwymiBrowQ encyklopadj? ciala 
* Trdjwymiarowy teat r anatomiczny 
* Gr? w Ostry Dyzur 
* Trdjwymierowe modele 
*Sprawdz czy pami?casr 
* Wtdzialnego m?zczyzr*f 

wi?kszg rozdzielczosc. Te dwa 
rozwiqzania sg juz troch? nie na 
miejscu w 1998 roku... Program ma za 
to dose ciekawq i interesujqcq 
wtasciwosb, ktdra z nawipzk? 
rekompensuje wspomniane 
niedogodnosci: otbz daje on mozliwodd 
oglgdania prezentowanych animaeji, 
modeli itp. w trzech wymiarach. I nie 
chodzi mi o to, ze sg one wykonane w 
grafice 3D (a sg, naturalnie). Otdz 
zakladajgc specjalne okulary dolqczane 
do programu, mozemy podziwiad 
rozmaite prezentaeje w niemalze 
realnym 3D. Czemu "niemalze"? No 
coz, holografia to to nie jest, ale tym 
nierrmiej wyraznie widac gl?bi? i 
plastycznosc modeli. To robi wrazenie! 
Np. jazda poprzez kr?goslup 
przypomina do zludzenia uczucia, jakich 
doznaje si? zwykle na kolejce gdrskie] w 
lunaparku. Wprawdzie nie ukrywam, ze 
po kilkugodzinnym podziwianiu tak 
zaprezentowanych grafik dorobilem si? 
porzgdnego bolu oczu i glowy - no ale 
cos za cos... Przy czym, jesli ktod nie 

ma ochoty narazad si? na podobne 
skutki uboczne, to moze wydwietlad 
sobie wszystkie mozliwe prezentaeje w 
sposob "klasyczny". Wystarczy klikngd 
tylko na odpowiednig ikonk?. Cafodc 
wzbogacona jest w wyglaszan? glosem 

Inner 05/98 
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organu (jest to szczegdlnie efektowne 
przy uzyclu wspomnianych okiJla'rflw). a. 
narrator ne biezgco udzleia 
przystppnych wyjaSnien, niczyn^H 
fanhowy przewodnik w muzaum, 

Tr 6 > y mi srowe m □ cl el e - tojakby 
u z u i! elnia n ie pbprz ed nio wspomni a n eg o 
dziaiu, tyle tylko, ze tym razem 
"dfMtujemy wyl^oznia widokiem z 

__^ewi^trz, z dowolnie wybranego ujpcia 
Hamery blisko 15 narzgdow (do tego 

dochodzg wyjasnienia lektora), a od 
czasu do czasu wprawieniem ich w 

rucb inp. zobaczymy, jak funkcjonujg 
ko^ci dloni w momencie gdy np. 
chwytemy jakis przedmiot). 

Widzialny mpzczyzna (tytul, nie 
powiem, dose obiecujgcy - przynajmniej 
dla pan) to z kolei wizyta w tomografie 
komputerowym, Otoz mozemy sobie 
skanowac ludzkie cialo, tak w pionie, 
jak i w poziomie, a na odpowiednim 
eknanie widzimy jego wngtrze, tak 
jakbysmy zajrzeli tarn za pomoeg 
tomografu (naturalnie sg tez podane 
nazwy "klikmetego" organu). 

Dwa ostatnie dzialy to rozmaitej jakosci 
proste gry edukacyjne. Ostry Dyzur 
jest zgrabnym skrzyzowaniem zasad 
gry "doomopodobnej" (!) zwgdrowkg 
po szpitalu i rstowaniem paejenttiw. 
Swojg drog.^pBmysl w dechg (gdyby 
tylko niecpl3|pakcyjnic widok wngtrza 
szpitala...iV'Za^ "sprawdz czy 
pamigtasz" nie jest wbrew pozorom 
testem sprawdzajgcym wiedzg i/lub 
przyswojenie materialu (swojg drogg - 
byloby.to calkiem przydatne i szkoda, 
ze autorzy o tym nje.pomysleli), a 
gierkg logical^, frzeba odslaniac po 
dwie karty. tak by okompletowac je w 
pary, przy czym tutaj na jednej mamy 
wizerunek organu. a na drugiej jego 
nazw^, wipe wymaga to juz pewnego 
obycia w temacie. 

Tak w ogdle mam pewne wgtpliwodci 
co do wieku odbiorcy, do ktorego 
adresowany jest ten program. Z jednej 
strony, sgdzpim fqrmie prezentaeji 
calego prqgrsmu, a szczegdlnie po 
pewnej "na'dfntmBbcji1 tekstu przez 
lektqra Inn. narrator czyta takim 
gtgbokim, prcejetym glosem, typowym 
die intersktywnych bajek, wiecie, w 
stylu "dawno... dawno temu..."), 
tudziez widzgc tam gry edukacyjne - 
wydawac sip moze, ze jest to 
wydawnictwo dla tych najmlodszych i 
mtodszycftvBzytelnikdw CD A. Jednak z 
drugiej strony w prog ramie natykamy 
si$ na slowmk zawierajgcy 
wyrsfinowana pojpcia taminokwasy. 
replikacja DNA itp.) adresowane \e$\\ 
me do:fachowc6w (lekarzy czy 
studentdw medycyny). to na pewno 
vyymagajgce dose zaawansowanej 

wiedzy na poziomie starszyeh klas 
szkofy sredniej i zdecydowanie 
przerastajgce mozliwosci percepcji 
przez ludzi w wieku ponizej 13-14 lat, 
W efekeie ci, ktorzy lakng konkretow i 
fachowej wiedzy mogg sip poczuc lekko 
zniesmaezeni dose infantylng (jak dla 
nich) formg tego wydawnictwa. Z kolei 
mlodszych odbiorcow moze odstraszyc 
nadmierna fachowosc tekstu w 
slowniku czy wspomniane juz intro (ale 

z drugiej strony ostatnio reklamowane 
jest pismo o tajemnicach ludzkiego 
ciala, gdzie dzieci mogg sobie skladac 
maty szkielecik, dokupywac do niego 
pluca, nerki itp. - moze wipe jestem 
tutaj nieco przewrazliwiony?). Ja sam 
uwazam, ze program bardziej trafi do 
tych mlodszych czytelnikow, ale pod 
warunkiem, ze nie bpdg sip oni 
nadmiernie wgtpbiac w slownik i skupig 
sip tylko na tym, co czyta lektor. 

Skoro juz mowa o slowniku - nie jest 
on zrealizowany w przesadnie przyjazny 
sposob. Najbardziej irytujgcg wadg tej 
czpsci programu jest brak mozliwosci 
szybkiego dostppu do wybranej litery 
alfabetu. Ci, ktorych interesuje np. 
haslo “zebra", bpdg musieli albo do 
"upojenia" “przeklikiwac1’ sip przez 

ktorych wspomnialem wczesniej, 
brakuje mi indeksu pojpc i w ogole 
obecnosci indeksow (poza slownikiem). 
Czyz nie byloby przyjemniej wybrac 
sobie z odpowiedniego menu np. 
ammaejp pnacy serca zamiast 
pracowicie poszukiwac tego w 
rozmaitych dzialach? Brakuje tez 
hipertekstowych odsytaezy, co w tego 
typu programach jest juz od dawna 
standardem. Ponadto nie ma 

mozliwosci eksportu np. 
danego schematu czy 
planszy, choc na 
szczpscie istnieje 
mozliwosc wydruku 
wybranej strony. Muszp 
jednak dodac, ze 
wspomniany program 
firma Techland 
dostarezyla nam w 
beta-wersji, 
zaznaczajgc, ze finalny 
produkt bpdzie bardziej 
“dopieszczony". Mam 
zatem nadziejp, ze gdy 
trafi do Was, to 

wipkszosc wytkniptych usterek 
znajdziecie juz tylko w tym tekscie... 

'win®1 
Wymagania: 

Producent: 
Techland 

Dystrybutor: 
486 3x25, win. Bmbram Techland 
svga, karla muz., 2xcdrom tel (064) 34/813 

Internet: hltpi/Avww lechlandsoll com 
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jgromng ilosc hasel, albo tez wywotajg 
sobie w odpowiednim dziale rysunek 
izkieletu i klikng na odpowiedni detal 
'ysunkm co zaowocuje automatyeznym 
Nygwietleniem tego hasia w slowniku. 
ie jest to m^ezgee i niepraktyezne - nie 
nuszp chyba mbwic. A skoro juz 
esteSmy przy wadach tego 
wydawnictwa, to oprocz tych, o 

Homer ism 
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ywione olbrzymy 
Trojwymiarowe dinozaury 

Dzi^kj wspolpracy Tecdlaiidu i Knowledge 

Adwenlnre nasi najmloiisi (i ilia lylko) 

zyskali kolejny ciekawy program, kldry 

wzbogaci ich wiedzij o swtecie. SO 

Trpymiarowe Dinozaury sg naslpym, 

poTajemnicacftLudzkiego data t 

TajeranicachPodwodnegoSwiata, 

edukacyjnym programenUego jeamu". 

Dzipki niemu na rynku polskim pojawiia 

sip Pdwniez Moja Pieowsza Encyklopodia 

oraz ppzedstawiony oslalnio na lamaen 

CDA program Spider-man. 
Andrzej Sitek Trdjwymiarowe Dinozaury 

raczej nie pretendujq do 
miana encyklopediL Mimo 
wszystko, aplikacja 
zawiera mndstwo 
informacji dotycz^cych 

najstarszych gaddw Ziemi, jak rowniez 
szereg interesujqcych, nowatorskich 
propozycji, dzi?ki ktorym produkt ten 
staje si? ciekawszy i przyst?pniejszy 
dla mfodszego odbiorcy. Juz w chwil? 
po uruchomieniu programu widz 
zostanie zupelnie zaskoczony. Na 
ekranie pojawi si? wsciekly alozaur 
szarzujpcy na cienkq szybk? monitora i 
ukrytego za niq widza. Wrazenia 
pot?guje trojwymiarowosc obrazu. 
Wystarczy zatozyc specjalne, 
dotqczone do pakietu okulary, aby 
podziwiac dinozaura, ktdra nabiera 
nagle konkretnych ksztaltdw. 

TD ma czytelnq i przejrzystq 
konstrukcj?, umozliwiajqcq 
btyskawiczne dotarcie do wladciwych 
informacji. W gfbwnym oknie znajduje 
si? szereg ikonek, ktore przeniosq 

widza do wybranego dziatu. 
Oczywiscie kazdy zostal 
podpisany, a jezeli mimo 
wszystko komus nazwa 
nic nie mowi, moze 
szybko zajrzec do pliku 
pomocy. Rozbudowany, 
dobrze przygotowany help zawiera 
dokladny opis wszystkich znajdujqcych 
si?wpakiecie opcji. 

Naszq podrdz najlepiej zaczqc od 
Trdjwymiarowego 

Muzeum. Jezeli 
tutaj zajrzycie, 
b?dzieci'e mogli 
ponownie zobaczyc 
trd}wymiarowe 
projekcje. Muzeum 
zostalo podzielone 
na trzy cz?sd. 
Pierwsza sala 

oddalac od 
modeli czy 
obchodzic je 
wokol. Jest to 
swietne 

wystawowa 
galeri? 

dinozaurow, gdzie 

odnajdziecie 

byl bardziej 
widoczny, a gady 
nie zlewaly si? ze 
sobq, 
..pomalowano” je w 
odmienne wzorki. 
Mimo, ze 

rzeczywiscie tatwiej jE 
rozroznic, jakos nie 
przypadl mi do gustu 
widok chocby takiego 
diplodoka w pasy 
jaku zebry. Obok 

galerii 
dinozaurow 

rozwiqzame, 
dzi?ki ktoremu 
najmlodsi 

szybciej i tatwiej 
b?dq mogli 

wyobrazic sobie 
prawdziwego 

dinozaura. 

Jezeli jednak chcielibysmy 
malcowi pokazac, jak zyty 
dinozaury i jak wyglqdaty 
naprawd? w swoim 
naturalnym srodowisku, 
zajrzyjmy do kataiogu 

zatytulowanego Filmy. 
Znajduje si? tu 25 
obrazkow, z ktorych 
kazdy symbolizuje 
krotkie ..movie” o 
dinozaurachF Sqto 

znajduje si? sala tyranozaura i sala 
pteranodona. Sale zostaly tak 
zaprojektowane, abysmy mogli zgodnie 
z wlasnym zyczeniem zblizac si? lub 

urywki z filmdw oraz nagrania z parku 
dinozaurow w USA, gdzie umieszczono 
sterowane komputerowo. bardzo 
starannie wykonane modele oraz 

Numerous 
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makiety naturalnego dla zwierzqt 
otoczenia. Do kazdego fiJmu dolqczono 
krotki komentarz, z ktorego mozna 
dowiedziec si?, jakiego gada 
przedstawiono na ekranie. Niekiedy 
komentarze sq bardzo zabawne i na 
pewno wywolajq usmiech na twarzy 
dziecka. Filmy sq dobrej jakosci, 
ciekawie zrealizowane, na pewno 

zaslugujq na wysokq ocen?. 

Najwi?cej szczegolowych informacji 
umieszczono w dziale Encyklopedia 
Dinozaurow. Panel tej cz?sci pnogramu 
zostat podzielony na kilka cz?sci, co 
utatwia korzystanie z danych. W 
gornej cz?sci zobaczyfny okno 
ilustracyjne, gdzie obejnzymy sobie 
zdjqcia (w sumie w pnogramie znajduje 
si? ich ponad 300] oraz filmy 
traktujqce o wybranym temacie. 
Ponizej umieszczono okno tekstowe, 
gdzie mozemy uzyskac odpowiedniq, 
zwiqzanq z problematykq informacj?. 
Oczywiscie mozemy rdwniez 
wysluchac lektora. Warto dodac, ze 
oprocz materiafow dotyczqcych 
dinozaurow [w programie dose 
szczegolowo omowiono ponad 150 
dinozaurow i innych gadow], b?dziemy 
mogli rdwniez dowiedziec si? mnostwa 
ciekawych informacji dotyczqcych 
historii wszechswiata. Autorzy 
postarali si?, aby dane dotyczqce 

dinozaurow nie byfy wyrwane z 
kontekstu. Odbiorca b?dzie mogl 
przeczytac i obejrzec ilustracje 
komentujqce teori? Wielkiego 
Wybuchu, powstania Ziemi i zycia. 
Uzyska informaeje o pierwszych 
odkryciach szkieletow i kosci 
dinozaurow, bl?dnych interpretacjach 
czy teoriach i naukowcach zajmujqcych 
si? skamienialosciami. Na panelu 
Encyklopedii znajduje si? rdwniez 
□kienko z globusem. Jezeli wybierzemy 
jakiegos przedstawiciela dinozaurow 
automatyeznie ukaze si? na nim obszar 

wybrac wtasciwe zwierz?. Gdy to si? 
stanie, uslyszymy oczywiscie krotkq 
charakterystyk? dinozaura. Zagadek 
jest duzo, a zabawa sprawia duzo 
przyjemnosci. Jezeli jednak komus si? 
znudzi, moze udac si? na Fotograficzne 
Safari. Narrator opisze wybranego 
gada, a zadaniem odbiorcy jest 
wybranie z przygotowanych zdj?c 
wlasciwego zwierz?cia. Za kazdq dobrq 
odpowiedz uzyskamy jeden punkt. 
Szkoda jednak, ze dla mfodszych nie 
opracowano pomocy w zadaniu - na 
pewno by im si? przydala. 

Program edukacyjny Trojwymiarowe 
Dinozaury, ktory w Polsce znalazt si? za 
sprawq Techlandu, to pozyeja 
zastugujqca na uwag?, Dobrze 
przygotowane merytoryeznie materialy 
ukierunkowane na mlodszego odbiorc?, 
duza paleta zdj?c i filmow oraz 
interesujqce zabawy czyniq z TD 
komputerowe dzieto godne polecenia. 
Nalezy jednak pami?tac, ze raezej nie 
nalezy go traktowac jako encyklopedii, 
nawet biorqc pod uwag? jego 
encyklopedyczny charakter. Jak na 
typowq encyklopedi? za mato tu 
odpowiednich materialow, a 
przygotowane biblioteki filmow i zdj?c 
sq niepelne i nieco .mieprofesjonalne". 

Dla mtodego odbiorcy jest to jednak 
bardzo wazna pozyeja, ktora znaeznie 
wspomoglaby jego edukacj? i pozwolita 
dobrze poznac jeden z najciekawszych 

okresow Ziemi i jej owczesnych 

„gospodarzy”. ■ 

^tfip 
Wymagania: Hy&tryl>ljtDr 
Pm 95 3.11.4BGSX m JaCjgjJ347fM3 
PC, CD-RtHTU 7.0MB RAM 

Internet: iiiipv/v/ww.i^ll|gi^con1 

Produne nt: 
i ^dveisSiite/ 

Tccf^ 

wyst?powania gada. 
Ponizej umieszczono 
takze odpowiedniq 
podziatk? tobejmujqcq 
okresy, w ktorych zyly 
dinozaury]. Specjalny 
suwak zawsze b?dzie 
wskazywaf czas, w jakim 
zwierz? zyio. Informaeje 
znajdujqce si? w 
Encyklopedii sq 
rzeczowe, a przede 
wszystkim ciekawe, 
zastawiajqce jest tylko, 
ze niektore si? 
powtarzajq. Tak jest np. 
wwypadkuTyranozaura. 
Mozemy obejrzec o tym 
najwi?kszym z 
mi?sozernych 
dinozaurow kilka filmow, 
co oczywiscie nie jest 
zle. Dziwne jest 
natomiast, ze odnajdziemy kilka niemal 
identycznych tekstow, odmiennych 
jedynie stylistyeznie. 

Oprocz dawki encyklopedycznej wiedzy, 
w programie odnajdziemy takze mniej 
formalne dziafy. Najmtodsi b?dq mogli 
wysluchac i obejrzec bardzo fadnie 
ilustrowanq Opowiesc o Dinozaurach. 
Wizualnie przedstawiona w formie 
ksiqzeczki dla dzieci historyjka, niezym 
bajka w bardzo przyst?pny sposob 
ukazuje malcom dzieje dinozaurow. 
Nasze pociechy mogq rdwniez 
sprobowac uratowac dinozaury przed 
nieuniknionq zagladq. Ocal Dinozaura 
to trojwymiarowa gra, w ktorej trzeba 
odnalezc okreslony gatunek w dlugich, 
dziwnych korytarzach, ktore 
symbolizujq dany okres geologiczny. 
Niestety, mimo dobrego pomystu, 
sama zabawa nie jest szczegolnie 
ekscytujqca. Przyczynia si? do tego 
przede wszystkim bardzo staba grafika 

Inaczej sprawa ma si? z zabawq 
zatytulowanq Stworz Dinozaura. 
Bardzo dobre, wektorowe obiekty 
(dinozaury), do tego w pefni 
trojwymiarowe (ponownie 
skorzystamy z okularow), nasi 
najmtodsi mogq pokryc wieloma 
odmianami „skory" i tak 
przygotowanego Dino obejrzec sobie 
dostownie z kazdej strony. Zabawne 
komentarze, ktore towarzyszq „pracy" 
malca rdwniez zastugujq na uwag?. 
Dzi?ki nim nie sposob si? tu nudzic. 
Dzieciom Stworz Dinozaura powinno 
si? bardzo podobac. 

Osobnym „miejscem,J w programie sq 
dziaty przygotowane do sprawdzenia 
zdobytej dzi?ki Trojwymiarowym 
Dinozaurom wiedzy, Podzielono je na 
trzy oddzielne aplikaeje, do ktorych w 
kazdej chwili mozemy sobie zajrzec. W 

Nazwij Dinozaura narrator prosi, 
aby dopasowac nazw? dinozaura 
do znajdujqcych si? na ekranie 
zdj?c. Z dziewi?ciu obrazkow 
nalezy wybrac wlasciwy. Jezeli 
sztuka si? uda, b?dzie mozna 
przejsc do nast?pnej planszy. Gra 
ma dwa poziomy trudnosci i 
przewidziana jest raezej dla 
starszyeh dzieci. Swojq drogq jest 
to dobry pomyst na utrwalenie 
wiadomosci w najlepszy, bo 
wizualny sposob. 

i zapikselowane klimaty, ktore wespol 
z nieciekawq kolorystykq skuteeznie do 
niej zniech?cajq. 

Nieco inne zadanie czeka na 
„smiatka” w Kim Jestem. Na 
srodku planszy pojawia si? 
powi?kszony fragment cielska 

dinozaura. Nalezy porownac go do 
znajdujqcych si? obokzdj?c i 



• GRA- ENIGMA? 
Australijska firma Auran dogadala si? z Electronic 

Arts w sprawie publikacji ich nowej gry Nie znamy 

jednak nawet jej tytulu, wiemy tylko, ze b?dzie to 

miks strategii i przygodowki w RPG-owskim sosie, 

a wszystko na ponoc rewelacyjnym, auranowskim 

engine No, zobaczymy... 

• LARA SUPERSTAR!!! 
Pisalismy juz, ze piano wane jest zekranizowame 

przygod Lary Croft. No coz, skoro ta panienka 

potrafila wydac singiel z piosenkp i trafic na list? 

najpopularniejszych postaci w USA - to czemu me 

mialaby sprbbowac swoich sil jako aktorka? Prawa 

do przeniesienia na ekran pi?knej pani archeolog 

zakupila firma Paramount Pictures (a wipe nie byle 

kto) Prezes PR Joe Goldwyn (czyzby ten od MGM: 

Metro Goldwyn, Meyer - uarrrghO, me ukrywa, ze 

ma to bye film wystrzalowy, Iqczqcy elementy 

filmow typu Indiana Jones z horrorem, a wszystko 

podane w gpstym sosie zywiolowei akcji. I nie rzuca 

slow na wiatr. Praducentem przygod Lory zostal juz 

niejaki Lawrence Gordon Nazwisko moze Warn 

niewiele mowi, stgd warto przytoczyc kilka filmow, 

nad ktorymi ow osobmk roztoczyl swg czulq pieczp 

I tu robi sip nagle az gpsto od hitdw: 49 godzin, 

Kolejne 48 godzin, Die Hard 1-2, Predator 1-2 A 

to nie koniec, bo warto wspommec o wchodzqcym 

wlasnie na polskie ekrany “Event Horizon" 

Wyglqda na to, ze jest to wlasciwy czlowiek na 

wlasciwym miejscu i tchnie w akcjp ftlmu grozp, 

krew i humor. A czego wipcej fanom Lary trzeba? 

Niestety nie znamy jeszcze am tytulu, ani daty 

premiery filmu - no, ale gdy tylko sip dowiemy 

• KOMIKSOWA LARA 
Gdzie czlowiek me spojrzy (np. akapit wyzej), tarn 

jego wzrok atakuje niejaka Lara Croft. Nawet nie 

mozna spokojnie komiksu poczytac..., bo juz i tarn 

pojawila sip Lara - w seni o tytule Witchblade! 

Prawdp powiedziawszy, az sip boimy konserwp 

otworzye..;- 

•COS DLA RPG4AN0W 
Virgin Interactive zapowiada na pazdziernik tego 

roku grp o przydlugawym tytule - Swords and 

Sorcery: Come Devils, Come Darkness, Bptlzie ona 

w 3D, z opejej multiplayer, ale najwipkszym atutem 

programu bpdzie ponoc rewelacyjny system walki, 

ktore mozna rozgrywac tak w real-time, jak i w 

turach. Ponadto graez bpdzie mial praktyeznie 

wolnQ rpkp w podejmowaniu dzialan - scenariusz 

skonstruowano tak, by me zmuszac graeza do 

robienia czegokolwiek, na co nie mialby ochoty., 

•HERETIC 2 
Raven Software inysli juz o kolejnej czpsci Heretica 

Ma bye robiony na engine Quake'a i dawac 

mozliwosc kierowania postacip (Corvusem). takze 

w trybie TPP Osobnik ten bpdzie tez potrafil 

wspinac sip po skalach, korzystac z lin itp Gra 

bpdzie czyms posredmm pomipdzy FPP i grami 

"tombraiderowymi". 

•POLOWANIE NA KI.IEN'IA 
Czy wiecie, ze symulacja polowania (Deer Hunt - 

demko na tym CD) sprzedaje sip tak rewelacyjnie, 

ze byl moment, iz wyprzedzala ona na listach 

najlepiej sprzedawanych gier takie hity jak Qukae 2 

czy Age of Empires i Riven?! Rozeszlo sip juz ponad 

500-000 (!) egzemplarzy. 

Firms Interplay na dobre 

zadomowila sip na ryn 

kuRTSdw. Pamiptamy 

jeszcze zapewne pre- 

miere IlllAXa, zapawiedzl MAX 2r 

a juz skrada sip do nas kolejny 

RTS-Alien Intelligence. I to RTS 

nie do kodca RTSowy. Chtopaki 

jaktwircyBderminacji (jesli nie 

pamieiacie tej polskiej gpyr o ktd- 

rej pisalismy jakiS czas temu - 

poczylacie o niej za miesiac, albo 

nawet w ym numerze, w Kalej- 

doskopie), totez walka loczyd sie 

bpdzie w galaktyce, z uwzglpd- 

nieniem zardwno slant naziem- 

nych, jak i kosmicznych. 
LORD Y 

Jednak nie jest to jedyny szcze- 
gdt wyrozniajqcy Alien Intelli¬ 
gence wsrod innych strategii 
czasu rzeczywistego. Glownq 
zaletq gry ma bye jej ogromna 
ztozonosc. Samych ras uezest- 
niczqcych w konflikeie jest 
szesc: Arkanians, Munzoid, 
Drache, Metalloids, Strixthes i 

Psionids, przy czym rozniq si? 
one od siebie w zdecydowany 
sposob. 0 opad szcz?ki przy- 
prawid mogq inne dane liczbo- 
we. Na przyktad nauka to sto 
pi?cdziesiqt poziomow wiedzy 
w osmiu roznych dziedzinach, z 
ktorych kazdy oferuje nam ko¬ 
lejne mozliwosci! Pojazdy mili- 
tarne i statki kosmiezne b?dzie- 
my konstruowac samemu z 
dost?pnych elementow, co da 
nam mozliwosc stworzenia po¬ 
nad tysiqca (!!!) zroznicowa- 
nych statkow bazujqcych na 
czterdziestu dwoch typach ka- 
dtuba (po siedem dla kazdej 
rasy). Natomiast kazdy z pojaz- 
dow uzywanych do walki na 
powierzchni planet sktadac si? 
b?dzie z dwunastu elementow, 

Fabula gry nie jest jeszcze 
ostateeznie nakreslona, ale 
wiadomo, ze graez b?dzie przy- 
wodcq kolonii ocalatej po plane- 
tarnej katastrofie nuklearnej. 
Majqc do dyspozycji niewielkq 
ilosc zasobdw materialowych i 
ludzkich b?dzie musial opano- 
wac caly sektor (o nie sprecy- 

Media pa pa 
Niemato bylo symulatordw wiel- 

kich maszyn knoczacych i nieje- 

den z nich zostawil po sabie w 

amystach graezy trwat Slad - ze 

wyaiieaie tylko kolejne czpSd Earth 

Siege czy Terre Novp - ole tek 

eaprawdp obecnic liezy sip juz tylko 

jeden z nich: Mechwarrior It ze 

swoiioi dodatkami, o ile w egdle 

takie ee przyktad Mercenaries 

oiozoe tp eezwp okreslic. Ale ze- 

eosi sie na zmieny. Pierwxzym ich 

zwiastunem bylo odebranie Acd- 

visionowi licencji ea Mechwarrio- 

ra, e drogim... 

Allor 

Taaa, drugim zwiastunem, w 
moim przekonaniu w dodatku 
nawet duzo od pierwszego waz- 
niejszym sq dose zaawansowa- 
ne prace nad Starsiege - opra- 
cowywanym przez Dynamix 
kontynuatorem poprzednich 
Siege’ow. Seria ta, o ile mnie 
pami?c nie myli, a masfa ostat- 
nimi czasy zbyt wiele nie jadtem, 
juz od samego poczqtku byta 
zwiastunem Nowego - zwlasz- 
cza jesli chodzi o opraw? gra- 
fieznq. Tym razem prbcz grafiki 
bijqcej na glow? wtasciwie 

zowanych jeszcze rozmiarach), 
walczqc z szescioma wspo- 
mnianymi rasami, dysponujqcy- 
mi oczywiscie na poczqtku 
znaeznq przewagq. Oprdcz 
przeciwnikow, w Alien Intelli¬ 
gence czekajq nas rowniez 
zmagania z naturq. W kosmo- 
sie zagrazajq naszym flotom 
czarne dziury, asteroidy i inne 
"ciekawostki”, a na planetach 
czekajq na nas katastrofy na- 
turalne, anomalie pogodowe, a 
takze, tak jak to mialo miejsce 
w WarWind, przyjdzie nam to- 
czyc walki z lokalnq faunq, kto- 
ra moze niekiedy stanowic 
wi?ksze zagrozenie niz obce 
rasy. Wszystko oczywiscie po¬ 
dane b?dzie w doskonafej opra- 
wie medialnej. Autorzy przygo- 
towujq wyraznie rozniqce si? 
gtosy dla kazdej z ras oraz od- 
powiednio dopasowane klima- 
tem podklady muzyezne (jak 
dotqd, moim lideremw tej dzie- 
dzinie jest Warcraft 2). Grafi- 
ka z tego, co widac obfitowac 

b?dzie w szczegoly, d° czego 
dochodzq precyzyjnie rendero- 
wane i w pelni trojwymiarowe 
jednostki, ktorych wyglqd 
uwzgl?dnia dodawane przez 

nas modyfikaeje. 

Ogoiem jesli wszystkie z zapo- 
wiedzi zostanq spetnione, i przy 
tym doskonafe pomysly uzupet- 
ni rownie dobra grywalnosc, to 
Alien Intelligence moze stab si? 
przebojem na zawsze rewolu- 
cjonizujqcym rynek strategii 
czasu rzeczywistego. Jednak 
na premier? tej gry poczekamy 
jeszcze co najmniej pi?c miesi?- 

cy. m 

{ 

stojqcej takze na bardzo dobrej 
pozycji wyjsciowej do odparcia 
i przyszlych atakow, przylozo- 
no si? dodatkowo do gry siecio- 
wej. Cel jest jeden: Earthsiege 
III ma stac si? Quake’m II wsrod 
gier z wielkimi kroczqcymi na- 
rz?dziami smierci w roli glow- 
nej. A jak wskazujq wszystkie 
znaki na niebie i ziemi - jest on 
w zasi?gu r?ki. 

wszystko, co znajduje si? obec- 
nie na rynku, a dzi?ki zwroce- 
niu szczegolnej uwagi na przy- 
szly standard w postaci dwoch 
potqczonych ze sobq Voodoo2, 
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Bl m 
Jak? 

Przede wszystkim developerom 
udalo si? przekonac swojq rna- 
cierzystq firm? - Sierra On-line 
- ze termin wydania ustalq we 
wlasnym zakresie. Zbyt cz?sto 
bowiem zdarzaly si? jej ostat- 
nimi czasy produkty z mno- 
stwem wcale-nie-tak-drobnych 
bt?dow, uniemozliwiajqcych 
praktycznie jakqkolwiek sen- 
sownq zabaw?. Wystarczy 
wspomnied list? poprawek 
wprowadzanych przez patch do 
ProPilota... Tutaj podejscie jest 
juz jednak znacznie zdrowsze. 
Gra powinna zostac w catosci 
ukonczona na poczqtku wakacji, 
a mimo to nie zostanie wypusz- 
czona przed ich koricem - wla- 
snie po to, by zostawic sobie 
trzy miesiqce na upewnienie 
si?, ze wszystko gra jak nalezy. 
Temu samemu celowi sluzq 
zresztq cztery planowane beta 
wersje, nazywane przez firm? 
wersjami technicznymi [jedna 
jest zresztq dost?pna juz od 
poczqtkow lutego, ale pograc 
mozna niestety tylko przez In¬ 
ternet] - upewnieniu si?, ze 
produkt spetniat b?dzie wyma- 
Qania zqdnych wrazen osobni- 
kdw, 

Graczy czekajq oczywiscie, 
poza powaznym do nich ze stro- 
ny firmy podejsciem, takze i 
inne atrakcje, jak na przykiad 
czterdziesci misji solo zbudowa- 
Pych podobnie do cz?sci po- 
przednich - znaczy si? gracz 
Jest szefem malego oddziatu - 
Podzielonych na dwie kampanie. 
Caty produkt oscyluje jednak 
Wokot jednego - trybu multi¬ 
player, do ktorego tryb single 
Jest tylko, choc bardzo dobrym, 

a dla wielu znacznie wazniej- 
szym, dodatkiem. Kwinte- 
sencjq jest bowiem walka oko 
w oko, dziatko w dzialko. Po 
obydwu stronach: Ziemian i 
Cybridow. Z podzialem na te- 
amy. Na dowolnych, z czter- 
dziestu pi?ciu dost?pnych, po- 
jazdach: chodzqcych, jezdzq- 
cych i latajqcych. Uzbrojonych 
w dowolne kombinacje pi?cdzie- 
si?ciu dwoch systemow uzbro- 
jenia. Z wtasnymi/wykonanymi 
dolqczonym edytorem skinami - 
"skdrami” nakladanymi na wal- 
czqce jednostki. Z mozliwosciq 
nagrywania kazdej z potyczek, 
toczonych na smierc i zycie. 

Gdzie? 

W temacie dost?pnych tere- 
now takze sporo nowosci si? 
znajdzie. Przede wszystkim do 
Ziemi i Ksi?zyca dotqczy mi?dzy 
innymi Mars, Wenus, Merkury, 
Pluton i Tytan - ksi?zyc Satur- 
na. Nie jestem obecnie w sta- 
nie wymienic wszystkiego, ale 
w sumie b?dzie to dziewi?c roz- 
nych terenow, kazdy bardzo 
bliski rzeczywistosci, czyli z 
roznq grawitacjq, widoczno- 
sciq, nie wspominajqc nawet o 
samym li tylko wyglqdzie. Ale i 

to nawet nie jest jeszcze 
wszystko - dolqczony edytor 
umozliwia bowiem stworzenie 
zupefnie nowych terenow! Ba, 
o jego sile niech swiadczy fakt, 

ze tworcy wlasciwie nie widzieli 
przeciwwskazan, by przy jego 
pomocy zrobic wyscigi... 

Same tereny to jednak nie tyl¬ 
ko "zewn?trze" - do budynkow 
b?dzie mozna bez najmniejszych 
problemow wchodzic! Ach te 
milutkie zasadzki w wqskich ko- 
rytarzach... Tyle tylko, ze bu- 
dynki dose latwo poddajq si? 
nachalnemu dziataniu otowiu 
czy skoncentrowanych wiqzek 
fotonowych, a wi?c i zbyt bez- 
pieezne nie sq... Tym bardziej, 
ze cel stanowiq bardzo tatwy: 

nie ukrywajq si?, stojq w miej- 
scu, no i ta wielkosc. A skoro 
jestesmy przy ukrywaniu, to 
cz?sc jednostek b?dzie wypo- 

sazona w bardzo wymyslne 
urzqdzenia maskujqce - mech 
niezym kameleon przybiera wy- 
glqd podloza, znikajqc przy tym 
z ekranow sensorow. Nie 

wszystkich jednak, a troch? ich 
b?dzie. Moze nie wszystkie na 
raz i w jednym narz?dziu pra- 
cy, ale... Znajdzie si? i cos czu- 
fego na ruch i na koncentracj? 
energii, cos aktywnego, cos 
pasywnego - w kazdym razie 
walka elektroniezna nie b?dzie 
tutaj pustym stowem. 

Kiedy... 

Tak wi?c w momencie ukazania 
si? tego cuda na rynku trzeba 
si? b?dzie nastawic na par? 
(nascie, dziesiqt] nieprzespa- 

nych nocy, Zadowoleni powinni 
bye wszyscy - wspaniala grafi- 
ka, rozbudowana gra po sieci, 
dotqczony edytor. Jednym sto¬ 
wem sam miod. Nawet zatwar- 
dziali Mechwarriorowcy znajdq 
si? w swiecie nie gorzej dopra- 
cowanym niz ich ukochany. Juz 
obecnie historia stojqca "so- 
bie” za poprzednimi cz?sciami 
cyklu liezy okolo szesciuset 
stron. A to tylko suche fakty. 
Co wazniejsze, powinno si? toto 
ukazac niedtugo na rynku, choc 
prawdopodobnie nie w pudelku 
z grq i nie po polsku, choc kto 
wie? 
Uwaga na koniec tylko jedna - 
dlaczego dopiero po waka- 
cjach? Choc czego si? to dla 
naszego dobra nie robi... 

Starsiege 
Dynamix/Sierra 

• celhca 
H h- A juz na dniach oficjalnie objawi swiatu swq gr? 

RPG Celtica, majqcq "new ageowski” (cokolwiek 

mialoby to znaezye) scenanusz, wykorzystujqcy 

elementy astrologii, analizy snow, alchemii, 

okultyzmu (reinkarnacje) itp 

•NET FIGHTER 2.0 
To najnowsza bijatyka Segi [8 postaci, grafika 3D) 

Ale jak wskazuje sam tytul - grac w nig bpdzie mozna 

tylko w sieci (tu: InternecieL Szkoda! 

•PIERWSZY OVD PSYGNOSIS 
Psygnosis wypuscila swq pierwszq gr? na DVD - 

nosi ona tytul Lander i zawiera mac "full motion 

video" sekweneji w formacie MPEG2 plus niuzyk? i 

efekty w formacie Dolby Digital 5 1. Pooadto 

mozliwe Sc) praktycznie dowolne ustawienia kamery 

itp Akcja Landera rozgrywa si? w przyszlosci, a 

boliater podrozuje swoiin statkiem kosmieznym 

przez bardzo rozbudowany Wszechswiat 

Zapowiada jest tez wersja na klasycznych CD (ilu - 

me wiadomo) 

•APACZ ZWANY HAVOC 
Wbrew pozorom nie b?dzie to kontynuaeja 

Winnetou, a nowy symulator helikoptera bojowego 

firmy Empire Interactive. A wlasciwie dwoch 

helikopterow: amerykariskiego AH-G4D Apache i 

rosyjskiego MiL-28M Havoc-B Zapowiadany jest 

nowy engine, A strefy walki, w tym m in. 

wspomaganie morskiego desantu swoicli sil. 

Premiera w pazdzierniku tego roku A w 1999 

powtnien pojawic si? Comanche Hokem 

* PRYMITYWNA PRZYSZLOSC 
Future-Primitive to nowa tirma, pracujqca nad 

gierkg Wrath, b?dqcf| czyms posrednim pomiqdzy 

strzelanmq FPP/TPP i symulacjq wielu rozmaitych 

maszyn bojowych (transportery. motocykle, 

samochody itp ) Naturalme obraz wspomagany 

b?dzie akceleratorami grafiki Premiera - pod koniec 

tego roku, 

•earthsTegp 3 
Tym, ktorzy poluig na t? gierk? Dynamixu, dajemy 

cynk, iz pojawi si? ona w sprzedazy pod zmiemonym 

tytulem: StarSiege Wi?cej o tej grze powinniscie 

znalezc w naszyin przeglqdzie gier... za miesiqc. 

• EXTREME TACTICS 
To RTS, ktory powinien dose mocno namieszac na 

listach przebojow jeszcze w drugim kwartale tego 

roku Gra wyjdzie pod szyldem Piranha/Media 

Station Jesli tzw "czynniki obiektywne" nam me 

przeszkodzq, to jej demko powinniscie znalezc na 

CD w tym numerze CDA 

•WRESTLING 
Electronic Arts zawarla umow? z World 

Championship Wrestling Da to EA prawo do 

stworzenia serii gierposwi?conym tym dziwacznym 

zapasom 

Pierwsza powinna pojawic si? gdzies za rok, a 

wystqpiq w niej najlepsi wrestlerzy: Hulk Hogan, 

Kevin Nash, Sting i Macho Man Randy Savage. 

NumerlS/n 
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WIELKA KRADZIEZ SAM0CH0D0W 

Niechaj wszem i wobec stanie si? wiadome, iz co 

do joty wypelnilo si? proroctwo nasze. spolszczema 

Grand Theft Auto dotyczqce 1 Dumnismy tedy, a 

powodami dumy tenn gotowismy si? podzielic Oto 

szacowny Dystrybutor gry - CD Proiect - 

podeszlszy nlezwykle powaznie do obietnicy swojej, 

przetlumaczyc nakazal z j?zykow onych wszelakie 

teksty pisane na mow? ojcow i elziadow naszych, 

czym przyczyml si? byl zapewne -1 leszcze przyczym 

- do tego, by jak najwi?ksza liczba dojrzalych 

umystowo fanow zagl?bic si? mogla w swiat 

rozbojow i kradziezy.. Smakowac mozemy zatem, 

juz bez przeszkod z miejsca narodzema wymklych, 

ostre acz krotocbwilne monologi hersztow 

przest?pczego swiatka.. Obecme mozna tedy - i 

trzeba - mowic o “Wielkiej Kradziezy 

Samochodow" 1 Stalo si? oto ! 

Informacyi? jednq jeszcze do ogloszema mamy Oto 

bowiem istmeje mozliwosc, by zrozumienre i tak 

melekkich gatunkowo wypowiedzi - tainym j?zykiem 

przest?pcow wyglaszanych - |eszcze utrudmc. To 

zas za sprawa dodatkowego zestawu wypowiedzi, 

do gry dolgczonego, w stylo mocnym - z angielska: 

Hard-Core - utrzymanych Byj?zyknaszojcowski 

z wulgarnf lacing w proporqach nierownych 

przemieszany moc uslyszec, pkoby pliki jakowes, 

schematy dzwi?kowe zawierajgce popodmiemac 

nalezy Ostrzegamy jednak, iz za skutki wyoikle z 

igraszek z gry skladowymi odpowiedzialnosci brae 

me mozemy, me b?dziemy i me zamierzamy ! 

Ogolem pojmujqc - dobrze stalo si?, iz na tyle 

emocjonufqca gra bardziej swojskg sie stala, za co 

Panom z CD Project szczerze podzi?kowac nalezy.., 

Zal |edynie, ize teksty plugawe jedyme w pierwszym 

1 rnrnst znafduig swe zastosowme 

* MESKGftcZDNY LOT TRWA 

udSwMe swC“stn™qrr<itt? 

r'Z b11^"E?d!lc ■*** SKSfi Fokter Or. I), mm *BBvml:ilrB 5E" 
lat" mi patch 1.04 twzbogflca nun. o d*wi?ly 
wydawene ymi wod? I paprawia AIL A co do 
nowych przygod - b?dzie ich 5; w tym "Mox Fulder" 

(che che), gdzie trzeba b?dzie sledzic latajgce 

spodki.. 

|L» 
I ndw gier RTS potyezo- 

nych z pewny dawky 

histopii, ekonmnii i dyplomacji - 

pipes! Podobnieiak w pierwszej, 

laszym zadaniem bydzie (akie 

pokierowanie rozwojem cywi- 

lizacji, zeby na koniec okazala 

siyonalynajpelyzniejszy... 

YASIU 

Oczywiscie w cz?sci drugiej 
autorzy wprowadzili spono 
zmian. Niektore z nich sq czy- 
sto kosmetyezne, ale sq tez 
takie, ktdre powodujq, ze A0E2 
jest grq duzo bardziej rozbudo- 
wanq i co za tym idzie - atrak- 
cyjniejszq. Jesli wszystko poj- 
dzie po mysli autorow, AOE2 
b?dzie przebojem, szczegolnie 
ze cz?sc pierwsza spotkala si? 
z bardzo dobrym przyj?ciem ze 
strony graezy, Wystarczy po- 
wiedziec, ze do 1 styeznia 
1998 roku sprzedano ponad 
850.000 kopii tej gry w 55 
krajach, a w USA, Wielkiej Bry- 
tanii, Niemczech i Francji jest to 
najlepiej sprzedajqca si? gra 
strategiezna. 

Jednak nie o pierwszej cz?sci 
ma tu bye mowa, a o nowin- 
kach, ktore przyniesie z sob? 
"dwdjka". Pierwsze co rzuca 
si? w oezy to rewelacyjna gra- 
fika, o niebo lepsza od poprzed- 
niezki. Mnostwo szczegolow, 
bogata kolorystyka, wysoka 
rozdzielczosc - to tylko niekto- 
re z jej zalet. Inne (a widoczne 
od pierwszego rzutu oka) to 

duzo bogatsze animaeje czy 
wi?ksze i bardziej szczegolowe 
budynki, zmieniajqce si? wraz z 
epokq. A jedli juz mowa o epo- 
kach, to naszq cywilizacj? b?- 
dziemy mogli teraz rozwijac 
dluzej - Iqcznie przez ponad ty- 
siqc lat. W tym czasie, jak to 
zwykle by.wa, skupimy si? na 
wynajdowaniu nowych cieka- 
wych rzeezy sluzqcych czy to 
wojnie, czy celom pokojowym. 
Mozliwosci wyboru ma byd tak 
duzo, ze w zaden sposdb nie da 
si? podezas jednej gry wynalezc 
wszystkiego. Zresztq nie ma to 
wi?kszego sensu, bb w zalezno- 
sci od upodobania wybierzemy 
sobie swojq drog? rozwoju, a 
co za tym idzie - sposdb wygra- 
nej. Nasza cywiiizacja moze 
zniszczyc wszystkie inne, bye 
najbogatsza, najpot?zniejsza, 
najpi?kni?jszB itd. Ogolnie mo- 
wiqc^drdcj do zwyci?stwa jest 
kite _ 

Jeili wybierzemy drog? czysto 
: militarnq, zostaniemy mile za- 
skoczeni. W AOE2 prowadzenie 
dzialan wojennych jest duzo 
przyjemniejsze, azmianywpro- 
wadzone w stosunku do cz^ci 
pierwszej pozwalajq na wi?kszq 
kontrol? naszych oddziatdw. 
Oddziaty mogq poruszac si? w 

wybranej przez graeza forma- 
cji, dziafac samodzielnie w za- 
leznosci od tego, jaki majq usta- 
wiony poziom agresji i jakie 
majq rozkazy. Mozna jednost- 
kom nakazad pilnowanie cze- 
gos, patrolowanie jakiegos ob- 
szaru czy np. pogon za jakims 
oddziatem; mozliwe jest tez 
ustalenie punktdwzbornych, w 
ktorych zbierajq si? oddziaty, 
np. po przegranej potyezee. 
Dzi?ki poprawionej inteligencji 
naszych jednostek mozemy w 
wi?kszym stopniu im zaufac i 
miec tym samym wi?cej czasu 
na podejmowanie decyzji. Oczy¬ 
wiscie poprawie ulegia tez in- 
teligencja komputera i to nie 
tylko od strony militarnej. Cy- 
wilizacje kierowane przez kom- 
puter mogq, tak samo jak na- 

misjami. B?dzie tez mozliwe 
rozgrywanie calkowicie loso- 
wych kampanii, a takze bardziej 
historycznych, jaknp. kruejaty, 
podboje Dzyngis Chana itp. 
Grac b?dzie mozna samemu lub 
przez siec [Internet, siec lokal- 
na i modem) do osmiu osdb. 
Ogolnie rzecz biorqc, b?dzie 
wi?cej zabawy, bo graez dosta- 
nie do wyboru 13 cywilizacji, 
wsrod ktorych pojawiq si? Wi- 
kingowie, Celtowie, Mongolo- 
wie i wiele innych rownie cie- 
kawych naeji. Warto, przy oka- 
zji cywilizacji, wspomniec, ze 
kazda z nich b?dzie si? znaez- 
nie roznita od innych, a takze 
b?dzie posiadata specyficzne 
dla siebie jednostki. Co cieka- 
we, w A0E2 nasza cywiiizacja 
przestaje byd wylqcznie m?ska 
- pojawiajq si? kobiety, ktdre 
wprawdzie nie rozniq si? od 
m?zczyzn niezym oprocz wyglq- 
du - ale sq; majq rowniez bye 
osobnikiplci mieszanej [!?!), ale 
poki co, niezbyt wiadomo, jaka 
b?dzie ich rola. 

Pelna wersja gry ma byd osiq- 
galna w sklepach jesieniq tego 
roku i b?dzie dost?pna w kilku 
roznych j?zykach, wsrod ktd- 

sza, prowadzic dzialania dyplo- 
matyezne, handlowad, produ- 
kowac, slowem - mogq robic to 
wszystko, co sobie zamarzq, i 
to podobno na catkiem niezlym 
poziomie. Ale w zapowiedziach 
wszystko jest zawsze inteli- 
gentne i cudowne - poczeka- 
my, zobaezymy... 

Na razie oprocz tego, co juz 
powiedziatem, wiadomo, ze 
A0E2 b?dzie dostarezany z 35 

rych niestety nie znalazt si? j?- 
zyk polski, Coz, tak to juz jest - 
ale moze Microsoft zmieni zda- 
nie; miejmy chod takq nadziej?. 
Ja, niezaleznie od tego, czekam 
z niecierpliwosciq na ukazanie 
si? A0E2 i sprawdzenie, czy 
wszystko to, co obiecujq auto¬ 
rzy stanie si? prawdq. 

Age of Empires 2 
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ZesporzlerpLongsDllu, 
po prejiiiepie Mlftu uda- 
n]rchlyiiiliw,wiymcie- 
szpaosi?duzpzain- 

teresowaniii Clasha, o'stpo zi- 

brat sic za realizacja zupetnie 

nowego projektu, ktory ma po- 

dobno zmiedfi nas z krzeset i wy- 

wolab nieodpartg potrzebg wy- 

korzystania catych 24 godzin 

doby na zapasy z owe gierg. 

Volar Bolemem, bo tak ma 

bpzmiec nazwa przeboju, poja- 

wi sip na lirmamencie dopiero. 

wmarcu Anno Domini 1999, leez 

antorzy liczg, ze wykorzyslajg 

bezproduktywne noco i nudne 

niedziole do wytpzonej pracy i 

bpdzieoiy mogli zanorzyd sip w 

V6 ju2 w grudniu '98. Poniewaz 

mielidmy okazjp zajrzefi do pra- 

cowni Loryxn, odalo nam sip 

uchylib nieco rgbka tajemnicy i 

przyjpzec Golemowi. Wbrew po- 

zopomoie jest to facet naglinia- 

nych nogach, ktory wldczy sip 

po siedzibie firmy. Cata histo- 

ria zaczpla sip znacznie wcze- 

sniej, albo jak wolp inni - poz- 

niej, kiedy swiat nawiedzil 

slraszliwy kataklizm zmiatajacy 

wipkszg czpsd lodzkiej popula- 
cji... 
Inquisitor 

"Mag przewidziat wielki kata¬ 
klizm i zbudowal maszyn? mo- 
g?c? przesuwac Iqdy - mowi 
Jaroslaw Modrzewski, ktory 
odpowiada za stron? meryto- 
ryczn? projektu - "instrukcj?" 
do urzqdzenia byta wielka ksi?- 
ga, ktora w trakcie katastrofy 
zostata niemal catkowicie znisz- 
czona. Jej poszczegolne cz?sci 
znalazly si? w roznych zakqt- 
kach Krainy. Mag nie przewi- 
dziaf rowniez, ze ludzie, ktdrzy 
obj?li wladz? po tym wydarze- 

graficzna z wykorzystaniem 
najnowszych technik produkcji 
widza po prostu powali, rozfo- 
zy i posprzgta jednoczesnie. 
Najprawdopodobniej zastanie 
wykorzystana technika motion 
capture, dzi?ki czemu juz intro 
uderzy nas po oczkach. Engine 
“Clasha win" ulepszony i rozbu- 
dowany o opcje gry sieciowej, 
oczywiscie z uwzgl?dnieniem 
Internetu, zagwarantuje nie- 
spotykan? dotqd grywalnosc. 

niu nie b?d? chcieli odbudowac 
krwawigcej planety, co umozli- 
witaby maszyna. Zadaniem gra- 
cza b?dzie odnalezienie frag- 
mentow ksi?gi, ale oczywiscie 
mozliwe b?d? rowniez inne wa- 
rianty gry. W chwili obecnej 
wiele pomyslow ulega ciqgtym 
zmianom. Na okrqgto pracuje 

kudziesi?ciu jednostek umozliwi 
graczowi prowadzenie dziatan 
wojennych na szeroka skal?, 

nad VG czternascie osob, nie- 
ktore pomysly lapiemy wr?cz w 
locie, taka “burza mdzgow", 
moze w kazdej chwili wniesc do 
gry zupelnie nowe elementy, 
ale oczywiscie podstawowy 
szkielet pomyslu pozostanie 
nienaruszony". 

Voter Golem ma bye strategic 
morskq rozgrywan? w syste- 
mie turowym, a zaprezento- 
wang w 2D. Realia gry maj? 
nas przeniesc w mroczne sre- 
dniowiecze, tworcy postanowili 
jednak, by w klimat XlV-wiecz- 
nych realidw wprowadzic sze- 
reg innowacji, dzi?ki kto- 
rym gra nabie- 
rze impetu i 
stanie si? 
po prostu 
atrakcyjniej- 
sza dla odbior- 
cy. Oprocz tra- 
d y c y j n y c h 
zaglowcow, galer j 
tratw pojawi si 
cala masa obiektow 
latajqcych i podwod 
nych. Gracz b?dzi 
mial mozliwosc za- 
wiadywania np. 
pierwotnymiw 
formie batyskafami 

czy tez wzorowanymi na futu- 
rystycznych prognozach Le¬ 
onardo Da Vinciego machinami 
bojowymi, tj. tnechanurkiem, 
sterowcem, lotniq. Paleta kil- 

oczywiscie wi?kszosc z nich b?- 
dzie upgrade'owana. B?d? 
twierdze, kopalnie, osady. Gra- 
jqc w Voter Golema sami zde- 
cydujemy o kolejnosci wykony- 
wanych misji. Do graeza b?dzie 

Jaroslaw Modrzewski - "Gracz 
b?dzie mdgl przystosowac gr? 
do wtasnych potrzeb. B?dzie 
mdgl stworzyc swiat gry dla 
siebie, taki swiat, jaki b?dzie go 
interesowal. Oprocz tego za- 
mierzamy wprowadzic analiz? 
post?powania graeza ludzkiego, 
ktora pozwoli komputerowi od- 
powiadac po pewnym czasie na 
jego schemat gry. Komputer 

tez nalezat wybdr 
charakteru ekspan- 
sji. Proba zdomino- 
wania przeciwnika 

moze miec cha- 
rakter mili- 
tarny b?dz 
czysto eko- 

nomiezny. Vo¬ 
ter Golem usatysfakejonu- 
je takze zwolennikow 

strategii w stylu RTS - 
na opeja ("cza- 

sowe" ograniczenie turyJ 
pozwoli przeprowadzic roz- 
grywk? w niezwykle dynamicz- 
nym trybie, gdzie trosk? o eko- 
nomiezne zaplecze w calosci 
przejmie komputer. Oprawa 

b?dzie rozpracowywal sposob 
gry przeciwnika i uderzaf w jego 
slabe punkty. Gra b?dzie wyma- 
gajgca lub zupelnie latwa - za- 
decyduje o tym gracz, i mysli- 
my, ze w potqczeniu z napraw- 
d? dopracowana grafikg, ktor? 
zajmuje si? m.in, Lazur, oraz 
dobr? muzyk?, w czym "maeza 
palce" Scorpik, gra stanie si? 
przebojem”. 

Czy rzeczywiscie tak si? sta¬ 
nie? Na razie obejrzyjcie sobie 
zach?cajqce obrazki, spodzie- 
wamy si?, ze efekt finalny b?- 
dzie rdwnie interesujgcy... 

Voter Golem 
Leryx Longsoft 



W produkcji 30 

•NOWA SPOLKA 
Interactive Magic zawarlo 5-letniq umow? z Enlight 

Software W efekcie mozna si? 'spodziewac 3 

nowycli tytulow, a takze fm in ) pot?znego upgrade 

do Capitalism Plus 

•BOLIDY NA START 
Psygnosis szykuje si? do premiery gry Formula 1 

Championship Edition; jest to znaczme poprawiona 

wersia ich gry Formula 1 Wprowadzono bardzo 

realistyczne stluczki i wynikajqce z mch uszkodzenia 

bolidow, dyoamiczne zmiany pogody, FI Flag 

system, indywidualne Al dla kazdego 

komputerowego kierowcy, komunikaq? radiowq z 

zajezcluiq", kilkuosohowy zespol komentatorow 

oraz 12 oowych trackbw z muzykq. Gdy to czytacie 

- gra powinna juz bye w sprzedazy 

•CI^CIA W ACCLAIM 
Acclaim zlikwidowal swoj zespol pracujgcy nad grami 

na automaty coin-up Wymka to ponoc z decyzji, by 

skoncentrowac wszystkie sily na gry tworzone na 

PC i konsole 

•REDNECK RAMPAGE 
Juz wkrotce b?dzie dost?pny (dla graezy) zestaw 

misji do Redneck Rampage o nazwie Redneck 

Rampage Suckin’ Grits on Route 66. Tradycyjme 

dla takich zestawow - przybylo bronij wrogow i 

nowycli lokacp (w tym “najbardziej smierdzqcy 

bazar na swiecie"). Chle clile - czyzby akqa 

rozgrywala si? w Polsce?' (nie powiemy, ktdry bazar 

mamy konkretnie na mysli ale chyba latwo to 

odkryjecie) 

•STARCON 
Wszystkich fanow serii Star Control uprzedzamy, 

ze 4 cz?sc cyklu pojawt si? pod krotszq nazw? - 

StarCon Wi?cej o me| - w dziale "przeglqd gier". 

•MACZUGE DAJCIE MACZUG^! 
Tego typu atrakcie czekajq Was w Dawn of War 

(Virgin Interactive), RTS-ie rozgrywajqcym si? w 

czasach prehistorycznych Spotkacie tarn 3 rasy 

i (2 ludzkie: Kromanionczykbw i Neandertalczykow i 

gadzich Saurian) oraz 30 misji Premiers - wiosnq 

tego roku 

•SEVEN KINGDOMS PLUS 
Plus co? Spoko, to wlasnie nazwa gry: Seven 

Kmgodms Plus (Enlight Software) Nietrudno si? 

domyslic, ze jest to pack z misiami do Seven 

Kingdoms Na razie zestaw jest w fazie beta- 

testow, ale powimen w ciqgu najblizszych 2-3 

miesi?cy trafic do sklepbw 

•KUP PAN OPQNFr 
Jedyna okaz|a: jesjJ kupicie zestaw 4 opon (Firehawk 

SZ50 lub SH30 tires firmy Bridgestone/Firestone 

Tire Sales Co ) otrzymacie za darmo gr? Cart 

Precision Racing Jest tylko jeden problem - 

promoeja obowicjzuie w USA (a co, gierka tarn 

cienko schodzi7) 

•LEGENDA 4 KOL 
Sierra Sports zapowiada Grand Prix Legends, 

wyscigowk? bszujgcg na wyscigach Grand Prix z 

roku 1967 Gra l?czy nowy (bardzo realistyczny) 

engine Papyrusa z historycznie udokumentowanymi 

trasami wyscigow, isamochodami z epoki f 

dwczesnymi kierowcami rajdowymi 

•QUAKE 2 - KONWERSJE 
Elead Games Publishing stworzyla konwersj? Quake 
2 o nazwie Juggernaut. 

fimiMt w rnli nrzys7lnsRi Rozgleszczanl na kai- 

dym kpoku graeze 

pnzyzwyczBill at; juz 

dDbflPdzD ilDbpejjaka- 

Aci ppoduktdw llrmowanych 

przez CRYO, ktOra prAaz ilewqt- 

pllwych wnlorAw eitetycznych' 

oraz (abularnych posladaja nie- 

samowfty I trudny do zdellnio 

wania w jednym slowle klimai, 

tak bardzo conlony przez milo- 

dnikAw niaco ambitniBiszych gier 

w pordwnanlu z najbardziej wy- 

myAlnyml strzelankami. 

JASPIN 

Nie jest moim celem, aby cz?sc 
czytelnikow popadfa w drobne 
kompleksy z powodu niezbyt 
wyszukanych gustow ograni- 
czajqcych si? do czerpania jak 
najwi?kszej rozrywki z grania 
polegajqcego gtownie na roz- 
walaniu tabunow wrogow. 
Wszak kazdy posiada swoje in¬ 
dywidualne sympatie i przyzwy- 
czajenia, z ktorymi nie wszyscy 
mog? si? zgadzac czy popierac. 
Nie mam absolutnych wqtpli- 
wosci co do faktu, iz Gadget 
b?dzie typowq - ale tylko pod 
tym wzgl?dem - grq, ktora znaj- 
dzie swych odbiorcow wsrod 
graezy o bardzo wyszukanych 
upodobaniach, nie wahajqcych 
si? ani chwili przed wejsciem do 
bardzo dziwnego, a zarazem 
znajomego swiata majqcego 

swoj poczqtek w bujnej i pfod- 
nej wyobrazni autorow. Na 
marginesie wspomn?, iz b?dzie 
to czterokompaktowa przygo- 
dowka, a jak wiadomo, sam w 
sobie gatunek ten jest uwielbia- 
ny przez specyficznych graezy, 
ktorzy juz przyzwyczaili si? do 
dziwnych i nieco pogardliwych 
[czasami] spojrzen pozostalej 
cz?sci pospolstwa. Do korica 
jednak Gadget nie daje si? po- 
prawnie sklasyfikowac, jedynie 
jako pewien odnosnik gatunko- 
wy mozna przyjqc zwiqzek naj- 

nowszego produktu CRYO z nie- 
samowitym Myst'em, ktory 
swoj? innosci? zawrdcif w glo- 
wach wielu graezom. Do rzeezy 
jednak, do rzeezy - odlozmy 
wolne przemyslenia na pozniej, 
na nie przyjdzie kolej po przed- 
stawieniu pewnych konkretow, 
ktore tak mocno podziataty na 
mq wyobrazni? i nieuchronnie 
popychajq w stron? gl?bokich 
refleksji. 

Fabut?, wydawatoby si?, zali- 
czyc mozna do grupy najbar¬ 
dziej typowych, niewnoszqcych 
niczego nowego, a jedynie po- 
wielajqcych juz cafkowicie wy- 
eksploatowane tresci. Z za- 

wrotn? prpdkosci? w kierunku 
Ziemi zmierza kometa, ktorej 
dotarcie do celu jest nieuniknio- 

dzie oznaezato pogrzebanie w 
pot?znym wybuchu calego do- 
robku ludzkosci. Jedynym klu- 

czem do problemu jest wybu- 
dowanie statku kosmieznego, 
ktory pozwolMby na uratowanie 
chociazby czqstki mieszkanedw 

niebieskiej planety, ktorzy nie 
dopusciliby do wymazania z pa- 
mi?ci Wszechswiata zycia se- 
tek pokolen. Grupa najzdolniej- 
szyeh i najbardziej ekscentrycz- 
nych naukowedw, nie wahajq- 
cych si? przed kontrowersyjny- 
mi rozwiqzaniami, podj?la si? 
skonstruowania owej kosmicz- 
nej arki ratunkowej. Gracz na- 
tomiast staje si? jednym z nich. 
Zaczyna tez na nim ciqzyc od- 
powiedzialnosc za zycie calej, 
jeszcze w jednym kawatku, pla¬ 
nety. Droga do celu pefna jest 
niesamowitych spotkan z prze- 
dziwnymi ludzmi, sprawiajqcych 
wrazenie, jakby ich mozg zostal 
w jakis sposob wyssany, a jego 

miejsce zajql wyjatowiony i 

mysli substytut jedynie pod- 
trzymujqcy zycie. Na przeszu- 
kanie czekaj? dziwne i tajemni- 

ne, a kiedy to juz nastqpi, b?- 



pewien niepokoj, gdyz przewi- 
jaj?ce si? przez ekran obnazy 
nie zaliczaj? si? do zbyt nado- 
snych. Otoczenie obserwujemy 
oczami naszego bohatera, na- 
tomiast przemieszczanie si? z 
miejsca na miejsce przywodzi 
na mysl odtwarzanie filmu klat- 
ka po klatce albo podziwianie 
skomplikowanej animacji na 
bardzo stabym pod wzglpdem 
konfiguracji komputerze. 
Wbrew pozorom nie jest to 
wad?, a jedynie kolejnym ele- 
mentem, ktory dopasowal si? 
do klimatu gry i przez swoje ist- 
nienie jeszcze bardziej go pod- 
kresla. Zreszt? na brak plyn- 
nych animacji nie mozna narze- 
kac, kazdorazowe dotarcie do 
nowej lokacji poprzedzone jest 
zachwycaj?c? oczy sekwencj? 
filmow?... a vylasciwie animk? 
3D w mistrzowskim wykonaniu. 
Ogl?daj?c intro mozna si? po- 
czuc nieco zdezorientowanym, 
poniewaz wlasciwie ci?zko jest 
rozpoznac granic? pomi?dzy 
spektakularnym i bardzo ambit- 
nie wykonanym wst?pem, a 

wtasciw? gr?. Z doswiadczenia 
wiemy, ze nawet jesli intro 
chwyta za serce i za oko, nie 
nalezy wyci?gac z tego zbyt 
pochopnych wnioskow, gdyz 
wlasciwa gra pod wzgl?dem 
graficznym moze okazac si? 
bardzo rozczarowujgca. Ga¬ 

dget na szcz?scie procz po- 
rzgdnego i nie odbiegaj?cego od 
dzisiejszych standardow intra, 
zostal wyposazony w podobnie 
wykonane pod wzgl?dem grafi- 
ki wn?trze. Muzyk? potrakto- 
wano z rown? starannosci? jak 
cal? reszt?, ale musz? prze- 
strzec, gdyz podobniez jak 
sama gra, jej oprawa muzycz- 
na nalezy do rodzaju ambitniej- 
szych, a nawet niespotykanych 
przynajmniej w tego rodzaju 
rozrywkowych produkcjach. Na 
pewno slyszalne dzwi?ki zali- 
czaj? si? do jakiegos gatunku i 
konsultanci muzyczni (oraz mi- 
losnicy] znaj?jego nazw?, lecz 
ja mog? jedynie przyrownac je 
do prob orkiestry symfonicznej 
tuz przed wyst?pem, czyli cos 
w rodzaju: kazdy sobie rzepk? 
skrobie i cwiczy swoje partie 
materialu. Jesli po raz kolejny 
cos niejasno przedstawifam, to 
wybaczcie, ale na swe uspra- 
wiedliwienie mog? stwierdzic, 
iz w taki oto wlasnie sposob 
zapowiada si? Gadget. Niesa- 
mowity, ambitny, pelen nowa- 
torskich zastosowan, dopiesz- 
czony pod wzgl?dem muzycz- 
nym, graficznym oraz fabular- 
nym i ogolnie sam miod, Wedlug 
zapowiedzi [gdy czytacie niniej- 
sze sfowa gra powinna juz si? 
ukazac na rynku - kwiecien 98], 
ale termin ten z pewnosci? nie 
odnosi si? do naszego kraju- 
raju. Polscy milosnicy przygo- 
dowek pozostan? wystawiem 
na nieco dluzsz? prob? czasu i 
cierpliwosci, ktor? najlepiej b?- 
dzie przetrzymac odkurzaj?c 
Myst'a, by jednoczesnie potre- 
nowac przed rozprawieniem si? 
z rozhulan? komet?. 

wojenn? Londynem. Wydaje si? 
warn, ze to niemozliwe? A jed- 
nak - tworcom Gadget’a udalo 
si? stworzyc niepowtarzalny 
klimat, sklaniaj?cy do rozmy- 
slari na temat sensu istnienia 
oraz problemu pojawiaj?cej si? 
pod roznymi postaciami tra- 
gicznej wizji przyszlosci, prowa- 
dz?cej do zagfady ziemskiego 
^ycia Brzmi to bye moze bar¬ 
dzo powaznie, ale warto pod- 
J^c to wyzwanie i zrezygnowac 
na pewien czas z czerpania nie 
naruszonej naukowym belko- 
tam rozrywki wynikaj?cej z gra- 
n|9. Gra jest bardzo mroczna, 

to jedna i jej nieodl?cznych 
Ceoh, bez ktorej przedstawio- 
na tarn rzeczywistosc stalaby 

kreslafaby niesamowity, a na¬ 
wet mistyezny charakter zmie- 
rzaj?cego ku zagladzie swiata. 
Lokacje oraz postacie w mrocz- 
nych kolorach, z zaskakuj?c? 

precyzj? wymodelowane, 
pieszcz? oko swym wykona- 
niem, a jednoczesnie wywoluj? 

cze laboratoria, pomieszczenia 
do badan, skomplikowane i ni- 
gdy nie powstale w swiecie rze- 
czywistym maszyny oraz 
skrzptnie ukrywane przed 
swiatem obserwatoria. W grze 
zderzaj? si? i mieszaj? ze sob? 
dwa swiaty, jeden z nich, pelen 
raz?cego pi?kna charaktery- 
styezny dla tworczosci Verne'a 
uzupelniony zostaje rzeczywi- 
stosci? przestawion? w ksi?z- 
ce "Rok 1984”, a ealose balan- 
suj?ca pomi?dzy stalinowsk? 
Moskw?, a obj?tym zawieruchpJ 

si? pozbawionym sensu bana- 
lem. Swiat ten nie od razu daje 
si? odkryc i poznac, stopniowo, 
krok po kroku zaznajamiamy si? 
z jego najmroczniejszymi tajem- 
nicami, ktore zaskakuj? i skla- 
niaj? jednoczesnie do dalszych 
odkryc. 

Przyznacie, iz raezej trudno 
sobie wyobrazic caty ten filozo- 
fiezny balast w odpowiedniej 
oprawie grafieznej, ktora nie 
tylko nie przeszkadzaiaby w 
odbiorze, ale jednoczesnie pod- 

Gadget 
Synergy Inc/Cryo 

31 W pnodukcji 

Zmiany: 6 nowych potworow, 2 dodatkowe rodzaie 

broni (EMP i Blade guns) oraz nowe lokaqe dznngla 

i lodowe jaskime A Quake 3 juz si? robi 

•NADCHODZI FIRETEAM 
Multitude rozpocz?lo kampani? promuiqcq 

Fireteam: on-line'owq izometryczug kosmieznq 

strzelanink? Za miesiqc powinno cos o mej bye w 

przeglqdzie gierj 

• JUNAKI - DO HOND 
Intense Games zapowiada Castrol Honda Superbike 

World Champions, 

czyli symulacj? wyscigow motocyklowych (jakie| 

marki - metrudno zgadnqc) CHSWC ma olicjalne 

blogoslawienstwo od Honda North America oraz 

zespolu rajdowego World Champion Castrol Honda, 

wi?c powinna dose wierme symulowac prawdziwe 

warunki jazdy Premiera na dniacli Demko tej gry 

rowniez powinniscie znalezc na naszym CD w tym 

numerze to lie czynmki obiektywne, wolne mieisce, 

ilp itd nie zadecydujq maezej) 

•GAMEPAD XXI WIEKU 
Microsoft pracqe nad nowq generaejq gamepaddw. 

Urzqdzenie o nazwie SideWinder Freestyle Pro 

potrafi m.in, przenosic bezposredmo ruchy graezy 

na ekran fnp w czasie symulaqi jazdy motoeyklem 

wystarezy tylko przechylic gamepad w lewo, by 

motocykl zaczgl skr?cac w wyznaezonym kierunku) 

Mocna rzecz - i zapewne ucieszy fanow 

symulatorovy, 

•REQUIEM DLA SZATANA9 
Cyclone Studios, Lworcy Uprising, pranujti nad 

Requiem: Wrath of the Fallen, strzelamnq FPP 

fchodzi z akceleratorami) Niby me, a diabel Ikwi w 

szczegolach: fabulq gry jest ostateezna hitwa 

pomiqdzy Niebem i Pieklem (hmm, b?dq widly w j 

zestawie broni?) Brzmi to abiecu|?co - ale jak to 

wyglqda, poznamy dopiero (albo juz? - zalezy jak 

patrzec) pod koniec roku. 

• SIM CITY 3000 
Maxis oficjalnie prostuje pogloski, jakoby SimCity 

3000 mialo wykorzystywac engine 3D Nic takiego 

me ma miec mieisca.. 

•MARZENIE RAJDOWCOW 
Nazywa si? Ultimate Per4mer Racing Wheel i jest 

juz w sprzedazy (za jakies 200$) Zestaw zawiera 

min kierownic? i pedaly (no, bez skojarzen), 

wykorzystujqce technologi? feedbacku oraz gry 

Daytona USA Deluxe, Sega Rally Championship 

Force Feedback Edition i Sega Touring Car 

•LANDS OF LORE 3 
Jeszcze nie przebrzmiala dobrze premiera Lands of 

Lore 2, a juz chlopaki i Westwood szykujq nam 

mespodziank? w postaci Lands of Lore 3 Wedlug 

zapowiedzi b?dzie to ukoronawame sent wybitme 

wr?cz doskonale Grafika ma opierac si? na coraz 

popularmejszej w grach techmce vo/elowef, a 

wszystkie elementy i postacie b?dq w pelm 

trojwymiarowe NPCe i zv;ierz?ta majq si? 

zachowywac jak ich naturalne odpowtedniki, Lzn. 

atakowac w razie potrzeby, bromc si? lub uciekac 

Sceneriq gry b?dzie pi?c roznych swiatow, do 

ktorych teleportujemy si? z Gladstone W grze 

wcielamy si? w mlodzienca ktdrenui ukradziono 

dusz?, Musi on odzyskac jq i fjak zwykle) uratowac 

krdlestwo przed mocami Zla 

Numer D5/9B 
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• BATTLE ZONE TO LEM !!! 
Czyrelmkom studiujqcym uwazme CD-Action nalezq 

si? wyjfmmenm i sprostowanio Sprowadzenie do 

Polski gry pod tyLulem Battle Zone rjracze 

7awdzi?czajt[ finme LEM, klora od jiaru imesi?cy 

jest wylficznyni dystrybulurem nowych produkcji 

finny Activision Przypominamy tez, ze Bnttlezone 

to jedna i prawdziwyeh superprodukc|i roku 1998 

• NOWE DYSKI IBM DLA NOTEBOOKOW 
Firma TCH CDMPONEN1S wprowadzila do swojej 

oferty nnwe Uvarde dyski nalezqce do 

piveznaczonej dla nuteboukow rodziny Travelstar, 

Nnp?d Travelstar 4GT (model DTCA24080) ma 

pojemnosc 4,09 GO, zas Travelstar 5GS (model 

DPLA25120) miesci 5,12 GB danych 

Trdjtalerzowy Travels tar 4GT ma grubosc 12,5 

mm, pr?dkosc obrotowq 4000 obr/mm , sredm 

czas dost?pu 13 ms i szyhkosc wewn?trznej 

Lransmisji danych od 51,7 do 03,4 Mb/s* Cztery 

talerze nap?du Travelstar 5GS wirujq z pr?dkosciq 

4900 obr/mm , |ego grulmsc wynosi 17 mm, 

sredm czas dostypo 12 ms, zas szyhkosc 

wewn^trznei transmisji danych od 60,2 do 98,5 

Mh/s Oba nap?dy wyposozone sq w interfejs ATA- 

3, zapewmaiqcy szyhkosc transmisp do 33,3 MB/ 

s (UltraDMA) i posiadajq wewn?t.rzny bufur o 

poiemnnsci 46B KB Pobor mocy w czasie pracy me 

pivekracza 2,6 W (dla modelu 5GS a 2,7W), zas w 

stanie gDtowusci 0,65 W 0 us?cz?dnosc energn 

dha mteligentny system ABLE-2 OferL? finny 

wzhotjaci wkrnlce kolejny dysko poiemnosci 8,1 GB 

n Iravelstar 8GS Jest Lo pierwszy nap?d, w 

ktdrym g?stosc upakowania informacp przekracza 

3 cjlgnbfty no cal kwadratowy (3,09 Gh/cal kw) 

Pray gruhosci 17 mm dwuipblcalnwy dysk mieselj 

feciokratrifl wi?cej danych niz typowy dysk 

stosowany w komputerach stac|onarnych Nap?d 

wyposazony jest w pipe tale ivy wiruiqcych ‘f 

pr?dkosciq 4900 obr./min , sredm czas dost?pu do 

danych wynosi 12 ms, a szyhkosc wewn?trznej 

transmis|i danych od 64,0 do 107,0 Mb/s 

Wewn?trzuy Imtor danych ma pojemnosc 512 KB, 

pobor mocy w czasie pracy me przekracza 2,7 W, 

w trybie gotowosci 0,3 W, a w tryhie uspiema 0.1 

W Travelstar 8GS posiada inteiTejs ATA-3 

1CH COMPONENTS jest autoryzowanym 

dystryhntorem dyskdw twardych IBM 

JOHN CARMACK ZAPDWIADA QUAKE III 
Pami?tacie misje do Quake'a II, o ktorych pisalismy 

ink's czas t.emu,;i Mozecie o nich zapommec 

Udawajme, ze mgdy me o nich me czytaliscie Jtrz 

|jo nich Ale c-y aby na pewno Na|wyrazmej Xatrix 

oraz id Software Itworcy od dawna za|iowiadaoego 

mission |jacka Reckoning) ciqgle pracujq nad 

dyskami z nowymi pozmmami do Quake’a II, |ednak 

o ile pomysl Reckoning nie zostal jeszcze znrzueony, 

o tyle Mission Pack przygotowywany w id Software 

jest przeksztalcany w cos ziipelme mnego Wyglqda 

na tokze szyknje si? nam m inmej, m wi?cej tylko 

Livecia cz?Sd , na|popularnie|sze| chyba gry 

knmputerowRj Jak wain si? podoba Laki tytul 

QUAKE IH'J Rohi wrazeniei 

John Carmack zahral si? na serin do reatefcji 

nowego j)ivedsi?wzi?cia Price nad mm polrwaiq 

pewmit If dwa lata W tyifl czasie powstanie 

ulepszony engine 3D i wszysckie elementy 

przewidzinne w pakiecie misji zostanq teraz 

pi zemesione do zapowiadanego Quake’a (np* 24- 

hitnwy kolor, nowy engine grafiezny i mne cutlehka 

matematyczneL 

W nastepnym numerze CD Action pndamy wi?ce| 

^■rylypusclion-ailveiilu- 

Bre powstajq jak gnzy- 

II by po deszczu. Z masy 

VlprodukciUtdrewylo- 

nily sip na rynkii, najbardziej 

znane, jak chocby Blade Runner, 

Dark Earth czy Men In Black, 

wniosty w skoslniaty swiat kla- 

sycznych przygoddwek dynami 

kpiakcjg.dzipki czemu rzesze 

graezy, klorzy doted szerokim 

tukiem omijali wszysdto, co mia- 

la na pudolku napis "adventu¬ 

re", zaamakowaly w tego typu 

grach. 

Inquisitor 

W podobnej konweneji przygo- 
towano najnowszq gr? ze staj- 
ni Electronic Arts, zatytuto- 
wanq Queen the Eye. Jezeli 
macie teraz pewne skojarzenia, 
to sq one sluszne. Zespol Qu¬ 
een zaangazowal si? w produk- 
cj? gry komputerowej i juz 
wkrotce b^dziemy wiedzieli, co 
z tego wyniklo. Jak na razie, 
wiadomo jednak, ze na pi?ciu 
gorqcych plytkach znajdzie si? 
az 58 utworow Queen [w wi?k- 

szosci instrumentalnych). 
Swiat gry podzielony zostal na 
pi?c etapow, po ktorych w cie- 
le niejakiego Dubroca porusza 
si? graez (Works, Arena, The¬ 
atre, The Innuendo Zone i The 
Final Domain). Kazda kraina 
zaskoczyc ma nas nieco innym, 
odmiennym klimatem, na ktory 
oprdez znakomitej muzyki wpty- 
nqc majq perfekcyjne, z wielkq 
starannosciq wykonane tla. In¬ 
nuendo to tytul jednej z plyt 
nieodzatowanego Freddie’go 
Mercury’ego i paezki, bye moze 
to wlasnie tutaj odnajdziemy 
swiat, ktory jest,najbardziej 
bliski czlonkom zespolu i od- 
zwierciedla ich mysli oraz fan- 
tazje. Taylor podobno bardzo 
mocno zaangazowal si? w pro- 
jekt, a w jednym z prestizowych 
czasopism mozna przeczytac 
artykul, w ktdrym szeroko ko- 
mentuje swojq prac?. 

Samo story brzmi dose zach?- 
cajqco. W nieokreslonej przy- 
szlodd nad Ziemi zapanowal po- 
t?zny superkomputer, degradu- 

jqc ludzi do roli swoich niewol- 
nikow. Maszyna o wdzi?cznym 
imieniu Oko dysponuje olbrzy- 
miq armiq, ktora gotowa jest 
zginqc dla swego krzemowego 
pana. Wsrod zolnierzy Oka zna- 
lazl si? gosc o nazwisku Dubroc, 

W grze znajdzie si? okoto trzy- 
dziestu postaci. Wiadomo juz, 
ze ich sposob walki i porusza- 
nia si? b?dzie bardzo podobny 
do tego, ktory mielismy w Dark 
Earth. Gr? wyrozniac majq nie- 
samowicie klimatyezne lokaeje 

ktory postanowil ocalic Muzy- 
k?, bo to jej wlasnie najbardziej 
balo si? Oko. Dlaczego Dubroc 
z wiernego pieska przerodzil si? 
nagle w buntownika - nie wie- 
my, widzimy jednak, jak naj- 
straszniejszy z generalow Oka, 
‘‘Dwunoga smierc" (nie smiej- 
cie si?, tak si? toto nazywa: 
Death on Two Legs), aresztuje 
Dubroca i wtrqca biedaka do 
lochu. Kara dla zdrajcy moze 
bye tylko jedna, a wymierza si? 
jq na Arenie, gdzie tluszcza ma 
dzi?ki taskawosci Dka bezplat- 
ne widowisko. Tutaj wlasnie 
zaezynamy zabaw? i naszq 
wielkq przygod?. 

i swietnie wspolbrzmiqca z 
akcjq muzyka. Jak radzi sobie 
Queen w tak trudnym srodowi- 
sku, moglismy przekonac si? 
oglqdajqc przygotowane przez 
EA (Tiaterialy. W tej chwili trud- 
no/jeszcze na ocen?, jednak 
wbrew naszym obawom rze- 
czywiscie specyficzne brzmie- 
nia Queen pasujq do rozgrywa- 
jqcej si? na monitorze akeji. Gra 
juz pojawila si? na rynku w Eu¬ 
ropie, spodziewajeie si? wkrot- 
ce recenzji. 

Queen the Eye 
Electronic Arts 

Humer 05/98 
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Jankesi w Europie 
Soldiers at War_ 

Jesli chodzi o wszelkiej ma$ci strategie z drugg 
wojni) Mown w tie, to niewqtpliwle najbardziel 
aktywna natyai polu jest niestrudzona SSI. Ot 
(Mby znaczna czgid GeneratOw z dmgim ich 
wcieleniem na czele czy pierwazy i tpzecl 
"odcinek" Slalowych Panter. W swoim 
najnawszym produkcie, opartym na, jakze by 
inaczej, nieimiertelnym temacie walk na Starym 
Kontynencie, tirma zeszla po szczeblach 
dowodzenia jeszcze nizej niz to mialo miejsce w 
pierwszych "panlerach" - na poziom 
poszczegdlnych wojaftdw. 

Allor Na poczqtku byt rzecz jasna Laser 
Squad, lecz choc Soldiers at War 
rozgrywajq siq bqdz co bqdz w tej 
samej skali, przygotowania 
"przedmisyjne” sq bardzo podobne, 
to pozwolq sobie porownywac je do 

Jagged Alliance oraz Wages of War. Dlaczego do 
tych akurat tytutow, a nie na przyklad do UFO? 
Coz, powod jest dosd banalny - ta druga jest w 
prostej linii poprzedniczkq obecnego projektu, a 
ta pierwsza jak na razie niedoscignionym 
wzorem dla wszystkich zainteresowanych 
stworzeniem jakiejkolwiek gry taktycznej z 
pojedynczymi zotnierzami w roli gldwnej i akcjq 
osadzonq w czasach w miarq wspdtczesnych. 

Ochotnicy z 
przymusu... 

Akcja zaczyna siq w Afryce, gdzie nasi dzielni 
synowie jedynej prawdziwej demokracji 
wylqdowali, by rozpoczqc dtugi proces 
pokazywania Niemcom i ich sojusznikom, kto tu 
ma wiqksze i silniejsze racje. Oddziat dany nam 
do dyspozycji liczy sobie trzydziestu dwdch 
osobnikow, ale na konkretne zadania 
wydelegowac mozna tylko odmiu z nich - czeka 
nas wiqc dose, a wladciwie nawet bardzo 
zmudny proces selekcji, Dodatkowo trudnodci 
wynikajq nie tylko z samej ilodci danych do 
przeglqdniqcia, gdyz z podobnq liezbq chqtnych 
do zarobku mielismy do czynienia chodby w 
Jagged Alliance, Tutaj juz samo dostanie siq do 
nich do najprostszych, tudziez najtatwiejszych 
nie nalezy. Bo chod i owszem, jest jeden gtdwny 
ekran z podobiznami wszystkich “chqtnych" do 
walki za sfusznq sprawq, to po samych li tylko 
fotografiach ciqzka siq raezej domydlid, do czego 
siq najlepiej dany delikwent nadaje, A zeby 
przejrzec jego statystyki, trzeba skorzystad z 
pomocy prawego klawisza myszy. To jeszcze w 
miarq normalne, ale dlaczego nie mozna, 
pozostajqc w dziale z aktami [akty, poza 

liiFos/li ~—- 

fotografiami niezupetnie ubranych kobiet, sq 
takze - w nieco innym znaezeniu - frodlem 
bardzo wielu interesujqcych informaeji i to 
bynajmniej nie z pogranicza doznan artystyezno- 
anatomicznych. J przejsc do teezki nastqpnego 
ochotnika? Niby te parq klikniqd, by wyjsc z 
powrotem do fotografii zbiorowej nie robi 
wiqkszej roznicy, ale wystarezy pomnozyd to 
przez trzydziesci dwa - a tyle jest fotek - by 
mied tego serdeeznie dosyc. 
Tym bardziej, ze brakuje najprostszego chodby 
ekranu podsumowujqcego umiejqtnosci 
wojakow. Co to oznaeza dla dowodey nie trzeba 
chyba pisad - znowu do task powracajq 
karteluszki z co wazniejszymi informaejami. 
Re'toryczne tylko pytanie: ilu ze swiezo 
upieczonych graezy bqdzie siq chcialo w cos 

U doiu: 
Twol chfopcy pa zdleclu 

takiego bawid? A co najsmieszniejsze ekran z 
umiejqtnodciami pojawia siq po skonezonej 
misji... Tylko dlaczego wlasnie wtedy, gdy jest, 

HD i z 1 I I 
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Flusy: 
• wiele typow tirinii 
> Mmm edylor 
• bardzo szczagolowe 

rozkazy dla gasci 
- mozna shorzyslac z 

czolgu 

Minusy: 

□cena: 

juz bardzo drednio przydatny, a nie wtedy, kiedy 
m6gtby zdzialad istne cuda? Czyzby nikomu z 
teamu zajmujqcemu siq tym tytulem nie zalezato 
na przyciqgniqciu nieco wiqkszej rzeszy 
kupujqcych? 

...tnafili na odpnaw? 

Zaldzmy jednak, ze udato nam siq przebrnqd 
szczqdliwie i w dodatku po niezbyt dtugim czasie 
przez "dobdr naturalny", oraz ze kryterium 
doboru nie by! li tylko sam wyglqd..., chod 
pewnie w wielu wypadkach to on bqdzie 
najwazniejszy, bo w kodcu nie wszyscy sq 
notoryeznymi maniakami z zeszytami pelnymi 
zapiskdw... W kazdym razie mamy juz 
skompletowanq "parszywq" dsemkq, a obecnie 
czeka nas jej uzbrojenie. Przede wszystkim 
wypada siq dobrze wstuchad/wczytac (w 
zaleznodci czy gramy w kampanii, czy jednq z 
misji pojedynezyeh) w slowa cdprawy, bo 
czasami wymagane jest zabranie ze sobq 
ekwipunku specjalnego, w rodzaju dodatkowego 
radia, a wojacy majq tylko standardowe 
uzbrojenie. Wszelkich narzqdzi stuzqcych 
przekonywaniu wrazyeh do wlasnych raeji jest 

na szczqdcie pod dostatkiem. Praktycznie rzecz 
biorqc wiqkszym problemem jest odpowiedni ich 
dobdr w zaleznodci od czekajqcych zadari, a nie 
brak jakiegod konkretnego rodzaju czy typu. 
Wprawdzie mozna skorzystad z czegod w 
rodzaju mini-encyklopedii, ale podobnie jak to 
mialo miejsce z wojakami, trzeba przy tym 
mozolnie klikad na kazdym z narzqdzi pracy. 
Prawdq powiedziawszy w pordwnaniu z 
doborem teamu jest gorzej i lepiej zarazem - 
chod brakuje bowiem zbiorowej fotografii, to na 
szczqscie mozna przejdd bezposrednio do 
nastqpnej broni, tudziez zmienid kategoriq na 
narzqdzia pomocnicze bqdz stuzqce wiqkszej 
rozrywce. Bez kolejnej kartki siq jednak nie 
obejdzie, gdyz w niezamieszczaniu jakichkolwiek 
podsumowad twdrey sq bardzo konsekwentni... 
Dobrze chociaz, ze raz "skonfigurowanego'* 
zotdaka - znaezy siq jego ekwipunek - mozna 
zapisad na dysk, a pozniej bez zbytnich ceregieli 
wczytac z powrotem nie tracq cennego czasu. 

...potem powalczyli 

Sama walka to stare, dobre tury z punktami 
ruchu. Zadnych udziwnied w rodzaju pseudo- 
RTSa z UFO 3, Po prostu wybieramy godcia, ten 
wykonuje polecenia, potem do kolejnego, az do 
wyezerpania ich punktdw ruchu bqdz zajqcia 
odpowiednich pozyeji. Qsobnika dysponujqcego 
peinym zasobem punktdw mozna wybrac 
automatyeznie klikajqc na jednym z buttondw, 
dowolnego z nich da siq t^kze wskazad myszq; 
do nastqpnego "woja" p/'owadzq takze 
fotografie w menu - klikhiqcie przenosi do 
nastqpnego, niezaleznie czy wyezerpat juz swoje 
punkty ruchu, czy tez nie - co rdzni foto od 
wspomnianego wczedniej buttona. 
Rozkazy nie ograniczajq siq li tylko do ruchu i 
strzaldw, a zresztq nawet te, wydawaloby siq 
dodd standardowe opeje, zostaly niezle 
rozbudowane. Chodby ruch: do dyspozycji jest 
normalne chodzenie, biqganie - pod warunkiem, 
ze osobnik nie jest przeciqzony, Draz czotganie 
siq. Rdzniq siq one kosztem w punktach ruchu, 
ale i tez czoigajqcy siq wojak jest znaeznie mniej 
narazony na wrazy ostrzal niz ten biegnqcy z 
wypiqtq piersiq. Podobna jest tez rdznorodnodd 
postaw przyjmowanych po skoriezonym ruchu - 
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zwyczajne stanie, kucanie i lezenie. Jest to 
zresztq nawet wazniejszy wybor, gdyz podczas 
samego poruszania si? jedyne co nam grozi to 
zaczajony gdzies wrog z wolnymi punktami na 
otwarcie ognia, natomiast po skonczeniu ruchu 
wrazi maj? cat? swoj? tur?, czyli mozliwosci 
unieszkodliwienia "nieco" wipcej... 

poza opcjami zwi?zanymi z ruchem dostppna 
jest jeszcze cata gama akcji "specjalnych". Ot, 
chocby przetadowanie broni czy ustawienie 
cipzkiego karabinu maszynowego. Albo wezwanie 
przez radio wsparcia, rzut granatem b?dz tez 
zabezpieczenie czolgu. To ostatnie jest o tyle 
ciekawe, ze chociaz pojezdzic nim nie mozna, to 
jednak celny strzal z jego armaty robi wrogom 
wcale nie takie wcale mate kuku.,. Ze 
'‘specjafow" warto jeszcze wymienic cos tak 
milego, jak ustawianie tadunkow wybuchowych: 
w sam raz, by cos wylecialo w powietrze albo 
otworzylo si? jakies zamkni?te przejscie, A za 
takimi zamkni?tymi drzwiami znajduje si? 
zazwyczaj pan? bardzo przyjemnych 
pnzedmiotdw, a nie oszukujmy si? - mala 
eksplozja wyglqda znacznie efektowniej niz 
proste przekr?cenie wczesniej znalezionego 
klucza. Inna sprawa, ze/nie kazdemu chce si? go 
po pnostu mozolnie sziikac... 

/ 
Z ciekawszych aspektow walki warto jeszcze 
napisac co nieco o posifkach. Nie chodzi przy 
tym o banalne napelnienie zot?dkow, tylko 
zmieniajqcy si? w czasie uktad sil. Jest to o tyle 
nieprzyjemne [albo bardzo przyjemne, jesli od 
gry wymagamy jakiegos urozmaicenia), ze 
dziataj?c na obcym terenie nie ma praktycznie 
czegos takiego jak teren juz oczyszczony. To co 
za takie mogfo uchodzic, nieraz w jednej 
praktycznie chwili okazuje si? zaludnione niezbyt 
skorymi do spokojnej konwersacji gostkami z 
catkiem duzymi "gunami” wymierzonymi w 
dodatku w nasze plecy. Podobnemu, tyle ze 
bardziej przyjemnemu, ozywieniu akcji stuz? 
zmiany celow misji w trakcie jej trwania: taka 
prosta wydawaloby si? misja dostarczenia 
zwiadowcom zapasowego radia konczy si? 
wysadzeniem w powietrze wrazej radiostacji, 
znajduj?cej si? oczywiscie w calkiem dobrze 
bronionym posterunku wroga.,. 

■•■do domciu wnocili 

^ilka akapitow wczesniej wspomnialem o 
kampanii i misjach pojedynczych - pora ten 
terT1at nieco bardziej rozwingd. Zaczn? od 
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nm 

I 
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kampanii. Sktada si? to cudo z osiemnastu 
zadan stojgcych przed naszymi dzielnymi 
chlopcami z biaf? gwiazdk? na czole Celem 
jest przeprowadzenie ich z Afryki do centrum 
Niemiec - najlepiej w pelnym sktadzie. 
Wojakow na wojnie mozna oczywiscie stracic, 
ale robic si? tego nie powinno. Pomijaj?c 
kwestie moraine, glownym problemem jest 

Po lewej: 
A tutaj w mmm przed 
wyjsciem na misje. 

Te ostatnie przeznaczone s? najczpsciej dla paru 
graczy w trybie multi, chociaz nic nie stoi na 
przeszkodzie, by zagrac w nie nawet na jednym 
"komputrze". 

Dodatkow? porcj? misji zapewnia dof?czony 
edytor. Pozwala praktycznie na wszystko, co 
oferuje gra, tak wipe pozyteczne sppdzenie 
wolnego czasu mamy gwarantowane. Oznacza 
to takze, iz nowych wyzwan, przy mozliwosciach 
wymiany swych dzief stwarzanych przez Siec, 
bpdzie pod dostatkiem jeszcze przez baaardzo 
dtugo, o ile w ogole ich kiedys zabraknie. 

brak uzupetnien - na cal? wojn? mamy tylko 
trzydziestu dwoch gosci i ani jednego wi?cej. 
Nie bez znaezenia jest tez doswiadezenie, 
ktdre zwipksza si? z kazd? akcj?. A zoftodzioby 
za daleko nie zajd?, zwtaszcza przy spotkaniu z 
co lepszym wrogiem. 

Nieco lepiej jest przy grach single - na gosci 
trzeba uwazac o tyle, zeby moc misj? 
skonezyd, ale pojscie na wymian? jeden za 
jednego jest duzo bardziej optacalne, W trybie 
tym dostppne s? misje normalnie tworz?ce 
kampanip oraz cata masa misji dodatkowych, 

gier^ ocenili 

Gra oferuje bardzo duzo, jedynym jej minusem 
jest dose, przepraszam za wyrazenie, 
"upierdliwy11 interfejs. Wystarczy wspomniec 
chocby wybor teamu czy broni dla jego 
cztonkow, Niezbyt przyjemna jest takze 
konieeznose weiskania dodatkowego klawisza, 
by dowiedziec sip, jaki jest koszt 
przemieszczenia sip na dan? pozycjp. Zalet jest 
na szczpscie znacznie wipcej - trzy powipkszenia 
ekranu, par? jego rozdzielczosci do wyboru, 
wspomniany wczesniej edytor czy 
wprowadzaj?ce w poszczegolne misje kampanii 
filmiki. Coz zatem mozna powiedziec? Ano 
pograc warto, nawet jesli trzeba sobie bpdzie 
najpierw zrobic we wfasnym zakresie 
podsumowanie umiejptnosci zielonych. Oplaci si? 
to stukrotnie, jako ze sama gra jest juz 
baaardzo przyjemna. 

Wymagania: 
PI 20.16MB RAM,Win 95 

Dystrybutor: 
Optii 
lei.(I 

Internet: h(lp://www ssionline.com 

Producent: 
SSI/Mindscape 

Optimus S.A. 
lei.(018) 4437797 
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Recenzje 

Catkiem nowy mistrz szachowyn 
1 Chessmaster 5500___I 

Miityl juz rok od premiery Cliessmastera 5000 - 

gpy, ktdra od zamierzchlych czasdw swiecila 

triiMfy wsrod szachistdw posiadajgcych 

komputer, a nie aiajpcych umiejetnosci na tyle 

wysokich, by zaiierzyd sip np. z Fritzem. Kolejne 

programy serii reprezenlawaty wysoki poziom, 

ale umozliwiaty rowniez jega zmiana 

(zainiejszeaie) przez to satysfakcjp z gpy aiogl 

osiggagc kazdy, bez wzglgdu na bieglosc w 

kpolewskiej grze (zadna radosc, kiedy mimo 

usilnych staran caly czas przegrywamy). 

Niedawno Mindscape wypudcit kolejnego 

Chessmaslera, tym razem o intrygujgcyai 

namerze 5500 (dotychczas byly to peine 

tysigce). 

Lord Y 

, zym rdzni si? program od 
przeciez prawie doskonalego 

1 | poprzednika? Zmian jest wiele. 
Najistotniejsza z nich to opcja 

a .Natural languague advice", czyli 
porady w j?zyku naturalnym. 
Program analizuje sytuacj? na 
szachownicy i na jej podstawie 

formuluje tekst podpowiadaj?cy nam kolejnq 
sekwencj? posuni?b. Rownie ciekawa jest opcja 
poszukiwania mata w x posunipciach. Podajemy, 
w ilu ruchach pragniemy .zamatowac" 
przeciwnika, a program podsuwa nam mozliwe 
rozwipzania - niekiedy nie ma ich wcale, a 
niekiedy (gdy damy np. 9 posunipd na poczqtku 
rozgrywki) bpdzie ich tyle, ze zagotuje sip krzem 
w procesorze, ale dla optymalnych danych 
wejsciowych sq one sensowne. Interesujpcym 
sposobem nauki gry jest kolejna nowa opcja: 
.Rate my play" (ocen moj? grp). Wybieramy 
jednq z trzydziestu historycznych partii i 
obserwujemy rozwinipcie akcji, po czym mozemy 

sami wykonywac ruchy sprawdzajqc, czy bpd? 
one zgodne z faktycznymi pasunipciami. Kazdy 
bE^dny ruch daje punkty ujemne, a poprawny - 
dodatnie, Da si? tu zaobserwowac wysublimowan? 
taktyk? szachowydi mistrztiw. Posunipcia 
teoretycznie doskonale wydaj? sip nieprawidtowe, 

Humer 03/98 - 

Producent: 
Mindscape' 

Dystrybutor 
Qptimus 3, A, 
tel.(0t8H37797 

Wymagania: 
P 90, IG MB RAM, Win 95 

Internet: impy/wwM.mindscapMom 

a niektore ruchy - 
wrpcz absurdalne, 
do czasu, kiedy po 
dziesipciu - 
dwunastu 
posunipciach 
zauwazymy, ze 
jednak do czegos 
sluzyly. Z detali 
technicznych warto 
nadmienic o 
mozliwosci 
podlpczenia 
elektronicznej 
szachownicy, ktdr? 
wykorzystuj? 
programy bez 
interfaced [a moze 
powinienem pisac 
jnterfejsu" ? nie 
ma to jak .scisla" 
terminologia - 
Anglicy to maj? dobrze]. Jesli chodzi o grp przez 
Internet, to niestety CM 5500 nie wyposazono w 
mozliwosci Chessmastera Online. W dalszym ciqgu 
gramy tu jedynie przy stalym polqczeniu, a ja 
zdecydowanie wolalbym PBM [Play By (E)MaiD. 
Chociaz E-Mailem mozna grac bez trudu 
korzystajqc z menu Edit. Za pomocq dostppnych 
tarn polecen kopiujemy do schowka planszp w 
ASCII, ktor? zwyczajnie wklejamy do listu 
lub tez [jesli dysponujemy szybkim 
tpczem] mozemy 
„sci?gnqd” 
aktualny 
planszy jako 
bitmap? i 
poslac w 
postaci 
attachmenta. Co 
prawda 
najzdrowiej jest w 
tym wypadku wystac 
standardowy zapis 
szachowy np. 
R D4-C4+, aleotej 
opcji mozna nadmienic 
jedynie jako o ciekawostce 
Interesujpco wyglqdaj? 
mozliwosci konfiguracji sily 
komputerowego gracza. 
Wybieramy tu jeden z osmiu poziomow 
trudnosci bpdz tez samodzielnie ustawiamy 
kazdy z parametrow komputera poczynajqc od 
tych trywialnych typu gra forsowna czy 
defensywna, koriczpc na tak szczegolowych, jak 
stopieri koncentracji na poszczegdlnych 
figurach. Jesli juz jestem przy stopniach 
trudnosci, to od czasu CM 5000 poziom gry 
komputera podniost si? zauwazalnie. Juz nawet 
na poziomie „easy" wygrana wymaga skupienia, 
a na poziomie .expert" nie udato mi si? wygrac 
ani razu [pewnie po tygodniu grania bez 
przerwy dalbym mu rad?, ale czas...]. Warto 

■MlokKtall 

Mfnusy: 
*ia sile jalai \m 
mm 

□cena: 

tez wspomniec a obszernej bazie danych, 
pozwalajqcej na znajdywanie odpowiedzi wg 
odpowiednio sformulowanych zapytan. Za jej 
pomocq np. sprawdzamy, czy aktualna sytuacja 
na planszy zdarzyla si? juz w ktorejs z 
historycznych partii i oglqdamy, jak zostata 
rozwiqzana itp. 

koniec, jako element najmniej istotny 
warto powiedziec o grafice i dzwipku. 

Otoz jak zwykle prezentuj? one 
wysoki poziom, animacji nie ma, 

plansze trojwymiarowe s?, 
muzyka to tradycyjnie 

klasyka [Bach, 
Beethoven, Chopin, 

Mozart itd.] i to w 
zasadzie tyle. Tak 

naprawd? to 
takie 
plansze 

tadnie wyglpdaj^ 
na screenach, mito si? je 

oglqda, ale nie da si? na nich grad, 
a przynajmniej nie je'st to wygodne. Nie 

traktuj? tego jako wad?, bowiem s? tez 
szachownice normalne, ale zachwycac si? nie 
b?d? (mimo, ze estetyki odmdwic im nie mog?]. 
Co do wad, ktore rowniez powinny zostad tutaj 
wymienione, to po prostu zadnej nie znalaztem, 
chocby dlatego, ze Chessmaster raczej nie ma 
konkurencji, wi?c trudno go pordwnac z 
jakqkolwiek aplikacjq. 



Recenzje 

Kobiety u wtadzy 
Pax Corpus 

qz Mama to wspaniata pianola. Wprawdzie nie 
odkryla jeszcze pnzoz naukowcdw, ala 
najprawdopodobnioj w koAco nadejdzie ton 
dzien, w ktdrympnznamy jej inieszkaAcAw. Po 
cichu mam nadziejp, ze wczesniej na Zioni 
naslapia podobne zmlany, jakio zdarzyly am no 
Oz Nama i nie bedzlemy joz musieli jej 
odkrywad. Ala o tyoi zadecydowalybydmy 
same, oio troszczac sip o zdanio mpskieb 

Jaspin Mieszkanki planety Oz-Nama 
doszly dp wrtosku, ie dosd 
majq ciqglego miotania si? 
pomi?dzy kuchennymi 
garami, stertami prania, 
rozwrzeszczanymi 
bachorsmi i m?zami Giggle 

wyjezdzajqcymi w podejrzane delegacje. Role 
si? odmienily i wszystkie dotychczas ciqzqce na 
m?zczyznie odpowiedzialne obowipzki zostaly 
zdj?te z ich mocarnych bankow, na ktorych 
zarezerwowano teraz miejsce dla tylko jednej, 
malutkiej funkcji: sfuzenie kobietom. Scenariusz 
gry Pax Corpus zainteresowat i zaintrygowat 
mnie do zywego, ale bynajmniej nie ze wzgl?du 
na jego, i tak tylko pozornie feministycznq, 
tresc, ale z czystej ciekawosci chcialam 
zobaczyd, na jakich zasadach funkojonuje 
planeta oraz zycie na nrej i w ogtiia na czym 
polega sluzenie m?zczyzn kobietom, Zadnej t 
tych rzeczy nie dane mi byEo dodwiadczyd. gdyz 
gra polega na czymS zupelnie odmiennym, a 
jedynq oznak? ewentualnej. Jeez 
niedostrzegalnej, dominaeji kobiet w Mecie 
Pax Corpus jest gibwna bohaterka oraz 
pebocme postacie o wyraznie zarysowanycb 
damskich ksztaltach. 

KobiGtq. kt6r^ nejcz?£ciej widzimy na ekrsnie w 
perspektywie .tombraiderskiej" jest urocza 
Kahlee paraj^ca si? typowo m?skim zawodem, 
co zresztq nie powinno nikogo dzmt Jako 
sPecjalny agent wynaj?ta zostala przez grupk? 
^beljanL.ek d^zqcych do wywleczenm ne 
swiatto dzjenne tajemnrezego projektu n 
w’yptoniniie Pax Corpus, Jokwidad, typowo 
ni?skimi porachunkami, jak f sposobem ich 
^ietwiania. kobiety rtiwniez nie pogsrdzlly, 
pjociaz nie zabrakio tu I Swiatiych naukowcdw. 
Mtizgiem pot?znej organ izscji Alcyon 
wporation oplatajqcej zasi?giem swych 
wplywdw cal? Oz-Nama, i zarazem zarzqclc? 
Projektu jest dr Ellyis, blisko zaprzyjainiona i 

naszq glown? bohaterkq, Kahlee. Wszystko 
byioby wspaniale, gdyby nie przykra postac 
pojawiajqca si? zwykte w podobnych 
sielankowych momentach, ktdra marzy o 
wykorzystaniu szlachetnych badari w nieco 
inny, znaeznie bardziej odbiegajqcy od 
zalozonego planu, sposdb. Kahlee przy 
pomocy duchowej dr Ellyis musi przebic si? 
przez paj?czyn? pozornie wspanialomyslnej 
organizaeji, przetrzebid jej najciemniejsze 
zakamarki i zapobiec utopijnym planom Kiyana, 
ktora niezym m?ski dyktator laknie wtadzy i 
uwielbienia tiumow. 

Urazonych moim 
dotychczasuwym 
tonem wypowiedzi 
zspewniam, ze 
zaprzestaj? 
pcr6wnywanie 
zgliszcz m? ski ego 
Swiatka Gz-Nama do 
no wo powstalych 
rzqddw kobiecych, 
wyraznie 
zapozyczajqcy co 
nieco od swoich poprzednikdw. Przerzucam 
si? na pordwnania do Lary Croft, ktdra 
niejako przetarla szlak kobiecym bohaterkom 
wyst?pujAcym w grach jako glbwne postacie, 
wladciwie to i tak. oprdez wspomnianej. rudej 
gwiazdeezki, niewiele ich bylo, ale jednak ich 
pojawienie si? zostalo odnotowane w 
kronikach i przez niektdrych skrz?tnie 
zauwazone. Dotychczas zreszt? kobiety w 
grach wcale nie mialy wywclad masowego 
zainteresowania t? formq rozrywki osobniczek 
ptoi pi?knej, a spelnialy jedynie 
funkcj? wrzualnego 
uprzyjemnienia zabawy dla 

Wystarczyfo spojrzed na, zdaniem 
wi?kszo^ci, smakowite ksztalty Lary 1, 
a w szczegdlnoSci nieco beloniaste 
szczegdiy lary 2, by pozbyd si? wszelkich 
wqtptiwodci. Podobnie sprawa ma si? z 
Kahlee, ktdra w ubogim pod wzglgdem 
ilo^ci zuzytego na proMoj? materialu 
stroju, biegnie uratowad swiet 
planety Oz-Nama przed ogarniajqcym 
go zlem, zmaterializowanym w postaci 
korporaeji Alcyon. 

Juz na wst?pie penetraeji 
piwnicznych laboratoridw 
Kahlee napotyka na wyrikr 
doSwiacfczalnych 
eksperymentdw w 

j 

zdefomicNwnych, 
a wladciwie 
nowych 
gatunkdw zwierzqt oraz zmutowanycb lodzi. 
zywo przywodz?cych na mydl obcych i 
wyrodni?tymf czacharoi. Do celej tej mieszanki 
dodano jeszcze strazniezki w futurystycznych 
skafandrach i pelnym uzbrojeniem oraz 
nie groins rdboty w .grzeeznych” 
spddoiczkach za kolana. Kierowanie postaci^ 
wi?kszosd czasu odbywa si? z pozycji TPP 
[Third Person Perspective] - tak jak w TR i 
jemu podobnych klonach. Jednak nieraz 
sytuaeja zmusza do przelqczenia si? na bardzo 
zubozony [ale jednak] widok FPR bez mozliwosci 
poruszania si?, a jedynie blizszego 
przypatrzenia si? danej lokaeji. Staje si? to 
wyjqtkowo uzyteczne w chwilach, gdy strzal 

Plusy: 
* icfettnitid 
* 
• ijHttMpsiitt/ifllasft 

grAwintlllMm 
• barrio 
titffycrcitliMfi !w 
smirmiiectdei 

Minusy: 

- elwaP^MTulMCla 

• BO^fifPJiarvRt 
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do celu wymaga wyjqtkowej precyzji tnp, 
przyeisk na scianie). Automatycznie 
uruchamiany jest wdwczas celownik, ktbry 
wyrairie pokazuje, co znajdoje si? w takim 
zasi?gur aby moglo byd ustrzelone, i gdy 
naciskamy fire, mozemy by£ pewm, ze pocisk 
dotrze prosto w miejsce przeznaczenia. 
Wrogowie nie wypadaj? zbyt cz?sto zza rogow 
zdradliwych korytarzy, dlatego jest dose czasu 
na doktadne przejrzenie danej lokaeji, aby 
przyktadowo znalezc przyeisk umozliwiajqcy 
dotarcie do nowych rejonow. Kaylee na 
poczqtku posiada do obrony (i ataku] drobny 
pistolet, ale autorzy nie poskqpili jej rowniez 
akrobatycznych umiej?tnosci w postaci kopni?c, 
wahni?c, unikdw, dwoch efektownych skokow 
oraz prawych i lewych sierpowych. Fakt, ze jest 
to nieco ubogi asortyment w porownaniu z 
Lar?, ale i lokaeje nie stawiajq przed bohaterkq 
tak wielkich, jak to miato miejsce w Tomb 
Raiderze, wyzwan. 

Jesli autorzy chcieli podkreslic ponury klimat 
gry, to trzeba przyznac, ze podezas 
projektowania lokaeji nieco z nim przesadzili, 
Zimne, ponure kolory, niekiedy przechodznce we 
wszystkie odcienie szarosci czasem az zanadto 
wywotuj? u grajqcego wrazenie poruszania si? 
po zaszczurzonej piwnioy, co w sumie nie daje 
zbyt pozytywnego efektu. Bye moze to sprawka 
grafiki, ktdra nie wyglqda rewelacyjnie i nawet na 
3Dfx nie jest w stanie rzucio graeza na kolana 
(co czynila ze mn? kazda ..akcelerowana" giera). 
Chyba pod tym wzgl?dem mam prawo bye 
surowa, gdyz jak mielismy si? okazj? parokrotnie 
przekonac, po CRYO mozna si? spodziewac 
czegos wi?cej od z trudem rozmytych pikseli. 

Ale, ale... jest i muzyka w sam raz do rozwalania 
w jej rytm makabrycznych rezultatow bf?dnie 
przeprowadzonych eksperymentdw, kolezanek po 
fachu oraz m?skich mutantow; jest takze akeja 
b?d?ca mixem Tomb Raidera, Resident Evil, a 
nawet takich staroci jak Fade to Black czy Alone 
in The Dark. Wymienione tytuly okazaly si? 

sporymi hitami, wi?c wypadaloby wysunqc 
teon?, ze podobny los 

spotka i Pax Corpus. 
Nie zycz? gierze zfego 

debiutu, ale w moim 
odczuciu autorzy podezas 

real tea cji pomysiu utm\\i co^ po 
drodze, w wyniku czego kortcowy 

efekt nie jest taki, jakiego by sobie 
zyczyli zardwno twdrey, jak i przede 

wszystkim graeze Czas pokaze I 
rozstnygnie jej lesy, a pdkt co, i me 

przes^dzo^c faktdw, my§l? jednak, ze gra nie 
tylko ze wzgl?du na kobiecij bohaterk? Kahlee 
wzbudzi zainteresowanie wsrod potencjalnych 
adresatow. W koncu czeka na rozegranie 40 
leveli, z ktorych trzeba si? jakos wydostac 
rozwiqzujqc przerozne „przygodowkowe" zagadki, 
5 bossow do zlikwidowania, 8 sekweneji 
filmowych do oglqdni?cia oraz 2 rdzne 
zakonezenia. Ale nie zdradz? wszystkiego i 
poczekem. az gra pojawi si? na listach przebojdw. 
W fcortcu gatunek, z ktdrego si? wywodzi 
sprawdzil si? stu prccentach, a nie mozna 
pDwiedzied. ze jest on juz do kodca wypalony. Pax 
Corpus nie wprowadza niczego nowego, ale 
znowu az tak oboj?tnEe me mozna obok niego 
przejsc - w koncu znajdq si? na tym swiecie 
dzentelmeni, ktorzy podejmq si? pomocy Kahlee 
w uratowaniu Oz-Nama przed wygiodnialymi 
mackami korporaeji Alcyon Astro. 

fP-ArTIO' 
Producent: 
CRYO 

Wymagania: 
Penlium 133,16MB RAM, 
4xCD SVGA zalecany 3Dfx 

Internet: hitpy/www.ciyo- 

Dystrybuter: 
CRYO 

indw3diws.com 

Numer05/98 



Recenzje 38 

r Olimpijski hokej... -i 
Actua Ice Hockey 

nozgrywek i tak jest wystsrczajqco wiele, 
bowiem AIH pozwala z dostppnych druzyn 
stworzyc dowolnq ligp, a takze dowolne 
rozgrywki pucharowe - powinno to wystarczy^ 
chyba kazdemu. A tych, ktorym mimo wszystko 
jeszcze malo, zawiadamiam, ze mozna tez 

Nie oslygly jeszcze do kofica emocje zwigzaae z 
zimowij olieipiadj), a producenci juz zaczynajq 
raczyC nas ppogramami z nip zwipzanymi. 
Pierwszp z gier "olimpijskich" jaka tralila w 
moje rpce jest Actua Ice Hockey firmy Gremlin 
Interactive, ktora przynajmniej wedtug mnie ma 
juz calkiem uiezty durabek zwipzany z 
"produkcjauii sportowymi” (ot, chocby zaany 
chyba kazdemu Actua Soccer). 

Yasiu 

przeciwko nam grac b^dzie Finlandia, Kanada i 
inne "tuzy”. Lqcznie do wybonu jest dwadziescia 
druzyn, z czego szesc to te, ktore nie 
zakwalifikowaty sip na igrzyska. 

Owe dwadziescia druzyn mozna wykorzystac na 
kilka sposobow (tylko bez skojarzen proszp). 
Pierwszy z nich to oczywiscie rozegranie 
spotkan, jakie mialy miejsce w Nagano. Sposrod 
wszystkich druzyn wybieramy sobie tp, ktorq 
chcemy grac i zaczynamy. Jesli druzyna wymaga 
zakwalifikowania sip do rozgrywek, trzeba 
bpdzie przejsc rundp kwalifikacyjnq, co wobec jej 
slabego poziomu moze bye cipzkie. Mozna 
rowniez, uzywajqc opeji random, namieszad w 
rozstawieniach, tzn. komputer absolutnie 
losowo wybiera, ktore druzyny bpdq braly udzial 
w igrzyskach, a ktore nie. Dzipki temu mozna 
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przesledzic sobie, jak wyglqdafyby gry w 
Nagano, gdyby wynik eliminaeji byl inny. 

Szkoda tylko, ze nie mozna sobie 
rpeznie ustalic, ktdre 

druzyny bpdq graly, a 
ktore nie - trzeba 
zdac sip na slepy 
los Ale nie ma sip 
co tym martwic - 
mozliwosci 

rozgrywac spotkania towarzyskie oraz treningi. 
Te ostatnie proponujp szczegolnie 
poczqtkujqcym, bo pomimo mafej ilodci klawiszy 
uzywanych w grze. trzeba sip niezle natrudzid, 
zeby strzelid gola [szrcegtiime na mnym 
poziomie trudnotonij eltyi. Dbbrze 
pod czas treningdw::|DbEwic sip opcjami 
dotyczqcymi taktykjf bo nie dosd, ze sq one 
dose rozbudowane,' to jeszcze naprawdp cos 
dajq i optacs sip ichjjzywab. 

A jesli juz w ogtile mpwa o opcjach, to moze 
napiszp cos wipcej rifl ich temat Otoz na 
szesciu prostych, ale catkiem gustownych 
ekranach mozemy usjiqlic wszelkie parametral 
gry. Zaczynajqc od uptawien dotyczqcych 
sterowania zawodnMmi, przez opeje dzwipku i 
obrazu, az do cakicbjjek nagrywanie stano gry, 
ustalanie czasu trwipa tereji itp, Z 
ciekawszych element warto wspomniec o 
grafice. Pierwsze. cfrrzuca sip w o czy. to duza 
ilosc dostppnych rimielczosci - od 320x200 
az do 1024x768. Jak na nowq produkcjp 
przystalo, gra obsluguje akceleratory grafiki, ale 
nawet bez nich prezentuje sip caikiem dotirze 
(no chyba, ze ktos wychowal sip tylko lira grach 
z dopalaczami grafiki). Poza tym pcsiadacze 
slabszego sprzptu mogq skorzystac z mozliwoscil 
wytqczenia kilku "bajerdw" graficznych, takicjft 
jak cienie rzucane przez zawodnikdw J|| 
ammowana publieznodd czy ilosc detail na 
zawodnifcaeh. Drugq ciekavuq rzeczq jest panel 
dodatkowych opeji. Mozemy tu oprta tego, co 
zwykle spotykamy praktyeznie w kazdej grze z 
tego gatunku (czas trwania tereji, wlqczame/ 
wytqczanie niektorych zasadJ zdecydow®. 
wedlug jakich zasad majq myslec sptlziowe' 
NHL czy IIHF (Mipdzynarodowa Federacja Hokeja 
na Lodzie]. Wprawdzie dla normalnego graeza 
wybor ten nie powoduje zbytnidj roznicy w grze, 
ale maniacy powinni bye zadowoleni. 

Sama gra rowniez nie powinna przyniesc 
rozczarowania. Animacje zawodnikdw stojq na 
naprawdp wysokim poziomie, podobnie zresztq 
jak catosc grafiki. Na trybunach siedzq ludzie, 
ktorzy nawet od czasu do czasu sip ruszajq, 
rozgrywka jest obserwowana z kilku kamer, 
ktore sq automatyeznie przelqczane w taki 
sposob, zeby graez caly czas mial kontrolp nad 
krqzkiem. Sam widok krqzka zostal rozwiqzany w 

Rowniez w wypadku Actua Ice 
Hockey firma stanpta na 
wysokosci zadania. Zresztq nie ma 
co sip dziwic - logo igrzysk 
olimpijskich na okladce do czegos 
zobowiqzuje; do czegos wipcej, 

oprocz umieszczenia w grze prawdziwych 
druzyn olimpijskich, Dzipki temu mamy okazjp na 
wtasnej skorze przekonac sip, jak gra czeska 
reprezentaeja i czy druzyna USA jest naprawdp 
taka dobra jak mowiq. Oprocz tego istnieje 
mozliwosc grania druzynq, ktora nie 
zakwalifikowala sip na igrzyska olimpijskie. 
Znajduje sip wsrod nich rowniez nasza 
reprezentaeja, ale jej poziom (podobnie zresztq 
jak innych pechowcow) jest tak mierny, ze 
trzeba miec duzo samozaparcia, zeby przejsb 
rundp eliminacyjnq i jeszcze poradzic sobie w 
samych rozgrywkach 
olimpijskich, gdzie 
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Recenzje 

prosty i zgrabny sposob. Programed z Gl 
wpadli na pomysl banalny, a jak wiadomo takie 
sq najlepsze - po prostu krqzek bez przerwy jest 
otoczony znacznie wi?kSzym kotkiem. I juz - to 
wszystko, a naprawd? duzo przyjemniej si? gra. 
Zavvodnicy rowniez sq zaznaczeni - "otoczka" 
zmienia kolor, gdy zawodnik wlasnie kontroluje 
kr^r.ek, a ponadto przy kdlku 2na|dujq 51? cztery 
strzaflfi. kttire caty czas pokazujcj. gdzte 53 inm 
granze 2 n&szej druzyny. Dzt?ki temu latwiej jest 
jjfov dzid gr? me widzqc wszystkich 
lawodnikdw. Prawtf^ rrijSwifjC i feak nie 
jest fcrutfne, bo hokeiSci po 

:jactem?ciu kfawisza 

idaj^ ti tu do£d celme), a po 
ale ajffiajq 

rzdui.MMwej^ce, czyz 
nie?), pnryczym przy 

Rtmfanifl to my 
"przyktadamy 

krp: ' fco 
sMtrr\ 

jj0X\d Ufl 

iwHki 

■vart). 
f&Snie 

P>zy si ^elanitj 
dajg 0 snbie znad 
rdznice w klaaie 
ZflOjmdnikdw ■ sq tscy, 

nawet z polowy 
boiak , 3i]trahq walnqfi 

ze bramkarz nawet 
nie ?,c:*y vvystraszyd, 

a juz w slates trzepocze 
si? czarny pocisk. Ale 
idamajtj si? 1 typy, kt6re 

netr przed bramkcj 
nie trafiajg w dig albo walg 

aruycelnie.t. wbramkanza. Nie musz? chyba 
wspomJflafi, ze dans dotyczgce zawodnikow sq 
absol8itnie prawdziwe - to juz standard Kazdy z 
n|ch jest opisapy za pomoc^ odnuu 

wspotczynnik6w, dzi?ki ktdrym itowiemy si§, jak 
|Tlocno strzela, czy szybfco Sf$ m^czy. jaki m 
emPerament itp. Szczegolnie wazna jest 

^ytrzymalosc zawodnika, bo im taki dluzej gra, 
Vjn bardziej jest zm?czony, a co za tym idzie - 
Q 1 ^i? powolny, wywraca si? przy kazdej okazji, 

1 Je9o strzafy sq rownie precyzyjne co 
padzieckie zegarki. 

SWEDEN 

Zanim zaczn? pisac 0 dzwi?ku, musz? 
wspomniec z obowiqzku 0 jednej rzeczy - 
wprawdzie nie przeszkadzajqcej w niczym, ale 
przyczepic si? trzeba. Otoz pomimo pi?knej 
animacji zawodnikow zdarzajq si? male wpadki ■ 
np. na lawk? kar idq 
oni przenikajqc przez 
barierk?. Podobnie 
zdarza si? s?dziemu - 
jadqc po krqzek 
potrafi on przeniknqc 
przez bramk?, Ale 
takie usterki zdarzajq 
si? w praktycznie 
kazdej grze 3D, a jak 
wspomnialem, 
absolutnie nie 
zmniejszajq one tu 
grywalnosci. 

spotkan. To wlasnie dzi?ki niemu kazdy mecz w 
AIH jest wspaniale i z werwq komentowany, 
publicznosc zywo reaguje na kazde ciekawe 
zagranie [i wyobrazcie sobie, ze nawet si? nie 
bijq], a do tego mamy jeszcze mnostwo 

CHOOSE TEAMS 

Na koniec jeszcze co 
nieco 0 dzwi?ku, ktory 
mnie osobiscie mile 

tyOREA 

NORWAY 
POLAND 
RUSSIA 

SLOVAKIA 

SWITZERLAND 

STEELERS 
GREMLIN ALLSTARS 

MORE ▼ 

STEELERS 
GREMLIN ALLSTARS 

AUSTRIA 
BELARUS 

MORE ? 

BACK 

DONE 

zaskoczyt, Odglosy wydobywajqce si? z 
gfosnikow sq po prostu wspaniale i genialnie 

dopasowane do atmosfery gry. Nie mowi? 
oczywiscie 0 muzycetjest catkiem niezfa), a 
przeciez w tej dziedzinie ci?zko jest uzyskad 
cos nowego. Za to system "Ambient 
Realism" opracowany przez specow z 
Gremlina to cos wspanialego. Jest on 
odpowiedzialny za udzwi?kowienie samych 

odglosow towarzyszqcych kazdemu meczowi 
hokejowemu. Dzwi?k zderzenia z bandq czy 
dwoch zawodnikow ze sobq jest tak genialny i 
realistyczny, ze az ma si? bezwiednie ochot? 
rozmasowac stluczone zebra. A inne wcale im 
nie ust?puj$... 

Naprawd? warto w to zagrac. Jesli lubicie 
hokej, AIH to gra dla was. Wprawdzie nie ma tu 
tylu mozliwosci operowania poza boiskiem co w 
konkurencyjnym NHL'98, ale sama rozgrywka 
dostarcza tyle przyjemnosci, ze nie ma czego 
zalowac. Pozostaje mi tylko zyczyc zlotego 
medalu i jak najcz?stszego oglqdania wrogiego 
bramkarza kr?cqcego ze zniech?ceniem gfowg 
po wpuszczeniu kolejnej bramki. 

in-Acnoi Producent; 
gremlin InScnieJive 

Wymaganis: 
Windows 95 PI 00, CDx^l 

Dystrybutor: 
IPS 
lel.(022) 6422766 

IntErntt: http://www gremlin co uk 
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Hej ho, hej ho... ■, 
Caveland_ 

mieszkac, po drugie - lubiq dobrze pojesc i 
popic (niektorzy wyraznie naduzywajq piwa, 
stqd wazne jest tez stawianie aptek z - m.in. 
- lekarstwem na kaca), a i spaniem nie 
gardzq. Nie wspominajqc juz o innych 
formach wypoczynku - puby, sklepy, 
supermankety, snack bary, pizzerie, 
lodziarnie, kina; to wszystko sprawia, ze 
krasnale odpowiednio si? relaksujq. 
Zaniedbanie tego pozornie blahego czynnika 
powoduje po jakims czasie bardzo oplakane 

Znuzonv nieco eiqgtym pecenzowsniem I'ezmaitycii 

ntniej lull liardziej skampfikowanycti gier 

siraiegicznyeh (iiei mb?!), zapragiiaiem nieco 

sip zreiaksowafi i wysppilein oil szefostwa bps 

Caveland. Tali „na oko" vuygladato into jak cos w 

podzaju Looioilnodw, skpzyznwane z plfllforniDwkg 

w style Pitfall i zdawalo si? isyd ppzezoaczooo dia 

najmiodszycii gmzy. Oir giepka w sam paz dia 

ciiwiiowego odpoczynku; nie tpzetia tspdzie 

nadmiopnie oiscigzaC szarycli komdpek. Tak 

ppzyoaimnioj mi sip zdawalo. Jedoak • co tiyfo dia 

mnie spopym szokiem - okazalo sip, ze pierwsze 

wmm jest jak uajbapdzlej myine. Kn mej 

iekkiej zgpyzocle (ale i radoaci) szyliko stale sip 

jasne, ze i tym razem nie uciekng pwed grami 

straiegicznymi i ich poHymcami. Fatum, czy co? 

Caveland okazal sip bowiem nadspodziewanie 

skomplikowanp yrg ekonomiczng, pozbawiong 

przy tym wszelkicb aspeklbw militannycb (zero 

ppzemocy). A ze symulujc zycie... kpasnaliil? 

coz, bnawa za pomysl! Zreszig, czy to takie 

islalne krasnal czy mieszkaoiec Alla Cenlaupi? 

Grunt, zehyzabawa byla niezfa. 

Mac Abra vel Gapcio ~ Jak si? okazuje, zycie krasnoludka nie 
jest wcale iatwe ani proste. 
Pnzeciwnie. To ci?zka praca, tak dia 
pojedynczego skrzata, jak i dia 
nadzorcy - czyli gracza. Naszym 
celem jest bowiem uratowanie 

cywilizacji krasnali, ktora wskutek pewnych 
komplikacji ma powazne problemy. Nie b?d? si? 
tu rozpisywat, jakie (odsylam do instrukcji, gdzie 
opowiedziano to w formie zabawnego komiksu] - 
w kazdym razie odzyskanie dawnej swietnosci 
nie b?dzie proste. A to dlatego, ze Caveland 
stopniem komplikacji dordwnuje (jesli nie 
przerasta!] grom w rodzaju np. Settlers (!) czy 
Theme Park (!). I co Wy na to? Szczena opada? 
Mi opadta. Z trzaskiem. Ostrzegam wi?c: nie 
dajcie si? zmylic nieco infantylnej grafice i 
mdlawej muzyczce - to tylko pozory kryjqce pod 
tq otoczkq gr?, ktora wycisnie z Was siddme 
poty i zezre warn ...dziesiqt godzin zycia, dajqc w 
zamian wiele radosci. 

Co pobiq krasnale? C6z, zasadniczc to- eo zwykle 
rebi§ w bajkach i powie^ciaah fantasy (no, 
oprdcz sikania do mleka, pomagania sterotce 
Marysi. tudziez grzmocenis orkdw). Zajmujq si? 
rolnictwem oraz gdrnictwem, wydobywajqc 

uprawy; a sq tez 
fabryki zywnosci, 
wytwornice wody, 
laboratoria, 

zroznicowane funkcjarrii 
fabryki, lunaparki, kina 
itp. Prawdziwe Dwarf 
SimCity! Na brak zajJ 
nie powinniscie wi?c 
narzekac. Wszystko 
jest tu bardzo 

logicznie powiqzane w 
catosc i pi?knie si? 
zaz?bia; tak jak na 
porzqdnq gr? 
ekonomicznq przystalo. 

szereg najrozmaitszych surowcow - rud? 
zelaza, zloto, w?giel, mithrill (Tolkien si? 
klania!), krysztaly. Tzn. drqzq chodniki w ziemi i 
tworzq nowe kopalnie, gdzie trwa nieustanny 
stachanowski fedrunek. Z tym, ze 
wydobywanie mineratow to dopiero 
poczqtek. Wtedy nalezy bowiem stawiad 
rozmaite struktury, ktore 
przetwarzajq surowce na 
polprodukty i produkty, 
umozliwiajqce tworzenie budowli 
wyzszego rz?du. I tak np. budujqc 
cegielni?, przerabiamy kamieri na 
cegly, te zas wykorzystujemy do 
budowania (m.inJ wytwornicy wody, 
ktora nawadnia plantacje, sprawiajqc, 
ze rozmaite roslinki rosnq szybciej i 
wyzej. Naturalnie, aby zbudowac 
cegielni?, musimy najpierw 
zgrcmadzic m.in, mithrill, w?giel, 
bambus; aby zas miec mithrill, 
trzeba wczesniej zbudowac jego 
kopalni?, co wymaga jeszcze 
innych skfadnikow i tak si? to 
kr?ci. (A i sama wytwornica 
wody wymaga wi?kszej ilosci 
komponentow. J. Uf, nieco 
skomplikowane na pierwszy 
rzut oka? A to wcale nie 
wszystko, bo przeciez trzeba 
tez produkowac np. siekierki, 
konewki i kilofy dia krasnali 
(czym majq pracowac, co?); 
trzeba skqds brad surowiec do 
budowy mostow i drabin, 
tqczqcych podziemne sztolnie; 
konieczne jest posiadanie zrodla energii do 
zasilania maszyn etc. I naturalnie nie kazdy 
krasnal nadaje si? do kazdej roboty.. 

Rolnictwo to tez nie tylko zywnosc; to takie 
rozmaite materialy konstrukcyjne (np. bambus, 
przydatny do tworzenia wielu elementow 
bogato rozbudowanej infrastruktury). Struktur 
zas mamy w tej grze od groma - same domy 
dia skrzatow wyst?pujq w 4 wersjach. 
Wspomnialem juz o oddzielnych kopalniach dia 
kazdego surowca, osobnych polach na rozmaite 

wspominajqc. 
Krasnale wbrew 
pozorom me sq 
tytanami pracy. Nie 

wierzcie bajkom! 
Pracowac - owszem, 

pracujq, bo muszq. Ale nasi 
ludkowie nade wszystko lubiq 
komforcik i cieple kapcie, 
tudziez obficie zastawiony 
stol (ludzkie to, oj ludzkie). 

Po pierwsze wi?c chcq gdzies 

Nie mozna rdwniez 
zapomniec o tym, ze 

krasnal tez czlowiek i 
np. ma ochot? czasem 
si? zrelaksowad przy 
piwku z grzybkow 
(hm...), przegryzajqc 
to grzybowq pizzq 
czy innym budyniem 
z jagod - o innych 
rozrywkach nie 
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skonstruowac nieco przejrzysciej i przyjazniej 
dla gracza. Co jak co - miejsca nie brak, by 
wrzucic to wszystko, do czego musimy teraz 
pracowicie wklikiwac, na ekran gry. Tak czy 
siak, bez instrukcji obstugi (cos rz^du BO 
kantek] na poczqtku ani rusz. Dlatego polecam 
rozpocz?cie swej przygody z Caveland od 
uruchomienia tutoriala (plus - koniecznie - 
instrukcja w r?kul. I tu drobny problem. Gdzie 
jest tutorial?! Okazuje si?, ze... na CD. Tzn, po 
instalacji i uruchomieniu gry musicie zatadowac 
save o nazwie tutorial", ktory znajdziecie 
jednak nie w katalogu z grq, a na kompakcie 
(wprawdzie napisano o tym w instrukcji, ale 
wol? Warn oszcz?dzic poszukiwafi). A nawet 
po jego ukonczeniu nie radz? szarzowac i 
pokornie zaczqc od poziomu easy. Bo stopien 
zlozonasci gry jest wr?cz odwrotnie 
proporcjonalny do wielkosci jego 
bohaterow... 

skutki. Krasnal gtodny, brudny, niewyspany 
i skacowany to krasnal (bardzo) zty. Krasnal 
[bardzo] zty lazi maksymalnie naburmuszony 
[co, nie wspomnialem, fe istnieje wiele 
krasnalich stanow emdcji? - no to 
naprawiam bfqd: jest ich blisko 10] i ma 
wszystko (z przyszlosciq cywilizacji na czele) 
gdzies. W kazdym razie nie pami?tam, bym 
w ostatnim czasie natknql si? na gr?, ktora 
rownie pieczotowicie i sensownie 
odwzorowywataby reakcje poszczegolnych 
osobnikow (tak - kazdy krasnal obdarzony 
jest osobowosciq] i ich wptyw na ogolny 
wynik pracy. Znow nalezq si? pochwaty 
tworcom Caveland, ze przypomnieli nam, iz 
planujqc globalnie musimy zawsze 
uwzgl?dniac tzw. „czynnik ludzki" (tu: 
krasnali], gdyz inaczej daleko nie zajdziemy. 
Prawd? powiedziawszy, caly czas nie mog? 
tkryd podgwisdomego zdzlwienia - ze tak 
udziectnme11 wyglqdsjqca gra kryje w sobie 
spory potencjal i catkiem realny obraz 

niekoniecznie zresztq 
krasnotudzkiego. Jestem pod wraieniam! 

Teraz pora na kilka kropli octu dolane do 
antatka pysznego krasnoludzkiego piwka. 
Wspomnislem jui wczeSniej a pswnej 
infajitylnodci grafiki i wr?cz banalnoaci 
muzyki. 0 tie do stylu grsfiki mozna 
pnzyv^kngd i nie przeszksdze jej 
fcUkterknwato|g (a nawet po jakimS czasie 
zaczyna to bawid; swojq drogq 800x600 w 
hi-color, krasnate majq 6500 klatek enimacji 
riJchu - to nie w kij dmuchai}, o tyla muzyk? 
radz? szybko wylqczyd. Nie do£6t ze brzmi 
denko (nawet gdy weimie si? poprawk? ns 
to> te sq to to jeszcze wszystkfe 
d°stqpne utwory sq podane w takim slodke- 
mdlym popowym sosie i brzmiq, jakby 
0drtGowano je do kilkulatkdw, Takie - prawie 
' dfsco polo reggae, umpa-umpa wale i tym 
Pod oboe kfimacikl Sorry ja tego nie trawl? i 
nic m nie poradz?. Wyrainie muzyk nie 

konweneji gry i sporo przesadzil z 
^usladzaniem" £wiata krasnali. I tak go to 
^czylo, m chyba zapomniel o efektach 
^i?kowycK.,. W ogdle design Caveland 

przypomrna mi nieeo gry i Amiga tco obecnie 
nie jest juz komplementem]. Swiat 
krasnoludkow widzimy w oknie mniej wi?cej 
wiefko^Gi 1/3 ekranu. Maksymalizacja okna z 
grq nic me zmienio - tzn. ekran z poiem gry 
pozostaje bez zmian, s ikony nie z mien raj q 
wielkosci; tyle tyfko, ze reszta ekranu wypelnia 
si? kiepskawym szarawym ttem, Skoro mamy juz 
na tapecie ikony - wiqkszoGG z nich jest 
zdecydowanie zbyt mala, ba * ich rozmiary sq 
wr?cz mikroskopijne, wielkosci rzqdu 3x3, czy 
4x4 milimetrdw. Tyczy si? to ikon 
informacyjnych, na ktdre kiikamy, by poznad np. 
stan zapasbw czy na strode naszyeh brodatych 
podwladnych (gftiwne ikony sq na szczqdcie 
sporo wiqksze], I choc, mimo mewielkich 
rozmiardw, sq one w pelnt czytelne, to na 
pewno nie poprawia to komfortu gry. 

Nie poprawia go tez dodd za wiki any system 
sterowania, w ktdrym naprawd? trudno si? 
poczqtkowo polapac. Wprawdzie do 
wszystkiego mozna po jakims czasie 
przywyknqd, a ci, ktorym jest niestraszny 
interface Settlersow, szybko poczujq si? jak w 
domu - ale na pewno mozna bylo go 

mieszane. Z jednej 
strony gra jest 
naprawd? w 
porzqdku: pomysl, 
poziom komplikaeji, 
oryginalnosc, 
grywalnosc. Z drugiej 
- jej warstwa 
wizualno-dzwi?kowa, 
interface i sposob 
obsfugi nie wzbudzajq 
mego entuzjazmu. 
Dlatego wystawi? 
dwie oceny: za 
..pierwszq stron?" 
dam bez wahania 8/ 
10. Za „drugq 
stron?" nie nalezy si? 
wi?cej niz 5/10. Po 
dluzszym namysle 
doszedlem do 
wniosku, ze ealose 

zesiuguje na 7/10 - co jest w sumie ocenq 
jak najbardziej pozytywnq. 

Je6li dogl?bnie znudzilo Ci si? tworzenie 
kosmECzno-historycznych imperidw i masz 
do£d prowadzenia wojen czy 
dyplomatycznych rokowari, to Caveland 
b?dzie znakomitq - ale i tez bardzo 
wymegajqcq - odtrutkq. Caveland to nie jest 
gra dla kazdego; na pewno nie dla dzieci i nie 
dla tych, ktdrzy gardzq szeroko poj?tymi 
grami strategieznymi. Ale jesli juz do niej 
zasiqdziesz i przegryziesz si? przez 
instrukcj? obslugi, a nie wymagasz od gry 
ekonomicznej fajerwerkdw grafiezno- 
diwi?kowycb, to powiesz tylko tyle: ale 
smerfastyezna gra! 

Prodncant: 
(CD Globe) 

Wymagania: 
466^0,8 Mb Rani, SVGA. 
CDx4, Widows' 95 

Internet: niema 

Dyetrybutor: 
Techland fel (064)347813 

flumEr ilS/M 

Jak mogtbym podsumowac Caveland? 
Uczucia mam 
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o wyboru mamy cztery 
postacie (patrz 
charakterystyka w 
ramkach). Kazda z nich 
posiada co najmniej 40-50 
rozmaitych technik walki. 

Przy czym nie sq to jakies wydumane 
super-mega-kombosy, Wiqkszosc 
wykorzystywanych przez postacie technik 
mozemy zobaczyc na po'rzqdnym turnieju 
karate. I to mnie cieszy, gdyz nawalanki, 
w ktonej postacie ciskajq w siebie 
ognistymi kulami, wystrzeliwujq jakies 
harpuny itp. nie sq juz dla mnie grami 
karate, tak jak latajqcy czolg nie jest juz 
symulacjq czolgu. W FF techniki sq 
realistyczne, a kombosy, naturalnie 
odrqbne dla kazdej postaci, kosztujq 
gracza sporo energii [ktora bynajmniej 
nie zamierza sama z siebie siq 
regenerowacl. Zas ich skutek, choc 
widoczny, nie przypomina eksplozji 10 
kg TNT w mafym pokoju. 0 realizmie 
swiadczy tez fakt, ze rowniez 
blokowanie ciosow zabiera nam 
odrobinkq energii (ostatecznie 
porzqdnie wykonany blok takze 
wymaga wysilku). 50 technik “na 
gfowq" moze siq wydawac dose 
skromnq liezbq - ale nie dajmy siq 
zwariowac. To co, ze w innej 
grze jakas postac ma 500 
technik - 90% graezy nie 
"obeyka” wiqcej niz 10% 
mozliwosci danego zawodnika 
zas poprawne wystukanie w 
walce kombinaeji typu 
“najpierw 15 razy Shift, 
potem 7 razy CTRL + 
Alt+ Tab, potem... 

Czworo wspaniatych 
Fighting Force 

Jahos nie przepadam za grami karate. Nie liezge 
maze mitych cbwil z Virtaa Fighter, gry raezej 
mnie ene nie reszajg. Owazem, mogg pograh, ale 
zeby si? zachwycec, podniecafi... nie, tn nie dla 
mnie. Wolg Qnahe'a. Tyntczasem ku swemu 
zdumieniu przeknnelem sig, ze jedna z 
najnnwszych bijatyk, Fighting Fnrce, 
nderzyta we mnie z site wndospadu i serin 
pinrunujgcycb uderzen po nczach i innych 
narzgdach zmyslu zmusila dn blyskawicznej 
zmiany irontn. Zostatem jej gorgeym ianem! 
(I nietylkozresztgja-wredakcji 
jest to prawdziwy przebAj, taki Mr 
Jedi az dostat ezhawki z zaehwytu). 

Peter Pan 

itp " tez nie jest rzeczq prostq. Tymczasem w 
FF 50 technik jest w sam raz, a klawiszologia 
Club "joystickologia"] nie sprawia wiqkszych 
problemow. W trybie cooperative mozemy 
walczyc na planszy we dwoje, przeciwko 
wspolnemu wrogowi. Niestety tutaj jestesmy 
nieco ograniczeni - tzn. nie mozemy dobrab 
dowolnych postaci z danej nam do wyboru 
czworki. Komputer sam tworzy pary, my zas: t 

mozemy tylko wybrac, ktory “zestaw'1 nam 

najbardziej odpowiada. 

Z kim i gdzie 

Zasadniczo naszym wrogiem jest niejaki Dr 
Zeng, obl.e£ny tysori, ktdremu 

Vhrydsje siq, ze jest 

Kto i jak 

Bogiem, Fecio zamterzs urzqdzid 101,2000 
prawdziwq Apokatipsq m Ziemi, a co gorszo 
wcale me zartuje, Zariim jedrtak dopadntemy 
Lego megalomana w jego baziat mummy 
przemlarzyd ladny kawel &mia Ew grze 
znajdziecje co najmniflj 7 etapbw 130 kofajnyr i I 
misjil FF nie jest lynajmiej grq tiirraejowg. T i ' 
mamy do ezymema z Mgrq drogi* w klimacte 
Double Dragon, Wgdriijemy przez dice, wnqti a < 
budynkrtv/i wflpi metre, bdzy woiskowe, 
tfworce, parki itp, Co wiqcej, mamy tjJ 

maiftwobc wyboru trasy - ci | 
it ms dooieramy d a 

"rozstaju drog" i mozemy wybr%t, czy np. 

chcemy i£c do Bronxu czy do psrku, alho 

zdecydowac siq na jednq z wojskowych baz. 

Niezaleznie od wyboru i tak natkniemy siq na 
chmary wrogow. Az trudno wszystkich 
wymienic: rozmaite punki i punkowy, miejskie 

llumer 05/98 
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rozwalkq - po kilku kopach w automat z colq 

wylatuje zen par? puszek, ktorych zawartosc 

regeneruje nasze nadszarpni?te walk? sily 

[przeciwnicy sq na tyle uprzejmi, ze poki pijemy, 

dajq nam spokoj]. Zresztq w jakiej innej grze 

znajdziecie taki oto smaczek z FF - po 

potraktowaniu goscia "z byka”, facet polecial 

par? metrow wstecz i huknql plecami w szyb? 

wystawowq sklepu, ktora natychmiast pokryta 

si? mglawicq p?kni?c... Czy gdziekolwiek indziej 

mielibyscie szans? na zdemolowanie 

szturmowego A-10 Warthog i wygrzebanie z 

jego szczqtkow pokaznego szybkostrzelnego 

dzialka? A wrogowie... Odpowiednio 

potraktowani slaniajq si? na nogach, chwiejq, 

podpierajq r?kami... Mozna spokojnie podejsc i 

precyzyjnie kopnqc... powiedzmy nieco ponizej 

pasa Cta technika szczegolnie efektownie 

wypada w momencie gdy sterujemy kobietq - a 

przy okazji posluchajcie dzwi?ku, jaki si? w tym 

momencie rozlega). Ojjj... 

Szukamy dziuny w 

catym 

No coz, zawsze si? cos znajdzie. Nie sq to jakies 

istotne wady, ale troch? mogq spienic gracza. 

Pominmy tu juz typowe dla gier 3D przenikanie 

od czasu do czasu bohaterow przez sciany, 

skrzynie itp. Tego praktycznie nie da si? 

wyeliminowac, Duzo bardziej przeszkadza mi, ze 

np. w czasie niektorych walk pomi?dzy moimi 

oczyma i postaciami na ekranie niespodziewanie 

wjezdzajq jakies przeszkody terenowe (np. 

korona drzewa w miescie] i nagle trzeba 

walczyc "w ciemno'1. Dlaczego tez, walczqc np. 

na kraw?dzi wznoszqcej si? w powietrze 

platformy, nie mozemy zepchnqc wroga w 

przepasc? Widzimy jak gosc dostaje fang? w 

nos... i pada na bok, zamiast efektownie 

poleciec w dol. Ponadto w trybie cooperative sq 

czasami “zaciachy" w momencie, gdy jedna z 

postaci stoi na pierwszym planie, a druga 

usiluje isc w glqb ekranu, by np. podniesc lezqcy 

tam przedmiot - jesli lezy on przy samej 

kraw?dzi, to niestety nasza postac drepcze tak 

dlugo w miejscu, az pierwsza troch? si? nie 

cofnie. 

szumowiny, faceci w czerni (tak! i to w paru 
odmianach], goscie na Harleyach, uwielbiajqcy 
nas taranowac, najrozmaitsi komandosi, 
komandoski, ludzie z oddzialow 
antyterrorystycznych, ochroniarze, piloci, panie 
w skorzanych ciuchach ze stalowymi szponami, 
technicy, cyborgi z regenerujqcq si? energiq itp. 
itd. A do tego dochodzq od czasu do czasu 
demoniczni bossowie (kierowca TIRa, gosc w 
stacji metra, jako zywo przypominajqcy zolnierza 
z Quake’a powi?kszonego o 100%, zoldak z jet- 
packiem, Zeng). Wszystkie postacie wykonane 
sq bardzo starannie, w 3D, i poruszajq si? w 
plynny i naturalny sposob. Moze nie sq az tak 
dopracowane jak np. w VF, ale naprawd? 
niewiele im do tego brakuje. Zresztq ewentualne 

i'yftiedostatki urody rekompensujq swq 
liczetjnjospiqCo powiecie na walk? z trzema i 
wi?cej gostkami jednoczednie? (I to calkiem 
inteligentnymi..A od czasu do czasu 
dodatkowo np. nadleci sobie helikopter i 
pocz?stuje nas seriq z broni pokladowej! 

Radosc destrukcji 

Samo walenie po g?bach, nawet r?kami i 
nogami, moze si? w koncu znudzic. Tworcy FF 

robili wi?c co mogli, by gracz nie popadl w 
marazm. Mozna wi?c uzywac przedmiotow: kij.. 
baseballowy, bazooka, noz, "tulipan" (stluczona 
butelka trzymana za szyjk?), rewolwer, 
strazacki toporek, lorn - to tylko nieliczne 
przyklady rozmaitych "lamiglowek". A co 
powiecie na ciskanie skrzynkami, bagazami, 
kolami samochodu, silnikiem motocykla, czy 
szermierk? za pomocq rury wydechowej tejze 
maszyny? Dodajmy przy tym, ze wrogowie tez 
ch?tnie uzywajq rozmaitych "wziqtek", uchylajq 
si? przed rzucanymi w nich przedmiotami itp. Co 
wi?cej, aby zdobyc wtqkszosc przedmiotow, 
nalezy wczesniej dokonac bardziej czy mniej 
powaznej demolki. Rozwalamy skrzynie, sciany, 
bramy, demolujemy samochody, roztrzaskujemy 
szyby i gablotki 
wystawowe... Nawet 
uzupelnienie energii 
wiqze si? 
(najcz?sciej) z 
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Numer 03/S8 

Mace Daniels 

44 

Choc blondyna, nie jest gtupia (IQ 200!), a jej 

temperament bojowy dorownuje wskaznikowi 

inteligencji. Mace kocha smak i zapach krwi! 

Pamiptacie film Nikita to kobiecie wyszkolonej 

przez wywiad na maszynp do zabijania)? - 

Mace wyglqda, jakby byta jej klonem. A przy 

okazji jest seksowna (157 cm wzrostu, przy 

wymiarach 95-55-95, zielone oczy, 21 lat). 

Cztery rzeczy, ktore kocha najbardziej to: 

niebezpieczenstwo, slawa, kasa, mpzczyzni, 

Choc, sqdzqc po ilosci facetdw, ktorych 

skasowala w grze, nalezy powiedziec, ze jej 

milosc objawia sip w dodd dziwny sposdb. 

Hawk Manson 

Wojownik uliczny, idealists - nienawidzi 
wszelkiej niesprawiedliwosci spolecznej. Gdy 

dowiedziat si? od Mace, ze potrzeba 

cztowieka do samobojczej niemal misji - nie 

namyslal si? dlugo (nie ukrywajmy, ze sex- 

appeal Mace znaczqco wplynpl na jego 
decyzj?), szczegolnie gdy powiedziala mu, ze 

trzeba b?dzie naklasc po g?bach wielu zlym 

ludziom. Gosc ma 26 lat, blisko 190 cm 

wzrostu, IQ 187 (tyz piknie) i 90 cm w 

bicepsie. 

Alana McKendrickl 

Dose rozrywkowa lalunia, mimo stosunkowo 

mtodego wieku, weteranka wielu nocnych 

lokali, w ktorych bywa znaeznie czpdciej (i z 

duzo wi?kszym entuzjazmem) niz w szkole. 

Pewnie nie wiecie, ze Alana zostala porwana 

przez Glownego Szwarccharaktera tej gry 

(Dr Zenga), ktdry doszedt do wniosku, ze jest 
to idealna matka dla jego tJzieci. Na szczpscie 

dla Alany udato si? jej dac nog? - a teraz pala 

zqdzq... rewanzu. Ach, jeszcze drobnostka: 

wiek -17 lat, wzrost okolo 163 cm, waga 52 
kilo, niebieskie oczy, wymiary 70-45-70, IQ 

240 (!!!). Hmm, Zeng ma calkiem niezly 

mist 

Ben [Smasher] 
Jackson 

Bywalec wipzien, dobry znajomy wielu 
prokuratordw. Moze nie grzeszy inteligencjq, 

ale jego potworne muskuly (biceps o 
obwodzie 120 cm!!!) przy calkiem slusznym 

wzroscie (ponad 190 cm) i wadze grubo 
ponad 120 kg sprawiajq, ze zwykle nie musi 

sobie lamac glowy - robi to innym, co 
najczpdciej rozwigzuje wipkszodd jego 

problemow, Gdy los dal mu szans? na 
chwilowe opuszczenie przytulnej celi, w 

zamian za udzial w niebezpiecznej misji wysilil 

mozgownic? i powiedzial: "yeee-aaah"! 

Dewizp Bena jest "najpierw' bic, potem nie 

pytac" - bo zwykle nie ma juz kogo pytac. 

Zywy czolg! 

Finish him!!! 

Czadowa, odjazdowa, radosna gierka, ktora 

zachwyci nie tylko milosnikow bijatyk. Myslp, ze 

o FF uslyszymy jeszcze wiele razy, a ten tytul 

szybko pojawi si? na podawanych przez nas 

zestawieniach najlepiej sprzedawanych gier. 

Gorpco zachpcam kazdego z Was do zabawy w 

Fighting Force; gra jest bezwzglpdnie tego 

warta! 

PS. Demko tej gry byto na naszym CD w 

styezniu. 

A,- 

Producent: 
Core Design/EIDOS * ACTID’ 

Wymagania: 
P-133.16 Mb Ram, SVGA, 
Win’95, DirectX, CDx4,akc.graf 

DystrybutDr: 
Mirage 
lei (022) 6179321 

hl!p://www eidos in lera clive com 
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Plusy: 
• ciehawv scenariusi 
• lemaly pod windows 

Minusy: 
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• beznadziejny halendarz 
•zero muzyhl 

Ocena: 

B 

wspominam, bo po 
prostu nie istnieje, 
chyba ze mowimy 
o krotkim kawatku, 
ktory pobrzmiewa, 
gdy walczymy z 
menu. 

Prawd? 
powiedziawszy, po 
zderzeniu zTomb 
Raiderem 
Unifinished 

Business odniostem wrazenie, ze gdzies tarn w 
archiwach Core pozostaly nie cafkiem udane, 
moze niedokonczone motywy zTB 1, ktdre po 
odpowiednim netuszu i dokrojeniu raz dwa 
zapakowano w pudeieczko i wyslano do sklepdw. 
Mimo ze misje sq dose duze i sp^dzicie troche 
czasu, aby je przejsc, sq to jedynie dodatki i nie 
wi?cej. “Nie wi?cej?! a czego ty chcesz 
czlowieku!11 - bye moze zakrzykniecie. No coz, 
gdy przeszlo si? Tomb Raidera 2, to te kilka 
etapdw do ’'jedynki" nie stanowi iadnej 
reweiaeji. Przypuszczam, ze gdyby id Software 
wypudeilo jeszcze terez z dwa levele do Quake 
1, rdwniez nie byloby szturmu na sklepy, 
chociaz na pewno Carmack i spdlka nie 
straciltby na takim pomySfe. Dia fandw Lary 
TRUB na pewno b?dzie gratkq, dla pozostafyeh 
niezym specjalnym. 

Core pomyslato rowniez o innych atrakcjach. Na 
dysku znajdziecie dodatkowo screensaver, 
deskop theme Itematy pod Windows] oraz 
electronic calendar. Ten ostatni mozna^sobie 
wydrukowad. Na kaidy miesiqc z “innq" Isrq. 
Yaholowi szczegdlnie przypadla do gustu hglarna 
Lara w kusym kubreezku Sw. MikotejB. Nie one? 
znowu zrzgdzid, ale "bonus" tez mi 
nadmiernienie nie przypadl do gustu. Odnioslem 
wrazenie. ze wspomniene dodatki przygotowano 
w wieikim poSpiechu Iszczegdlnie kalendarzL 

Cdz. Tomb Raider Unifinished Business juz 
poiawil si? w skJepach. Czy warto zdecydowac 
ste na zakup. musicie odpowiejhiBfi sobie semi. 
Jezefi jednak nie macie jeszcze TR 1; 0 
chcielibyte pogrsC. trafia si? 
relatywnre niewielkq sum? zakupic TR \. 
dodatkowe cztery levele i kilka drobiazgOw Juz 
niedluQO w kinach pojawi si? film z Lar? Limit w 
roll gldwnej, a wi?c szykuje si? nowa fala r vvielki 
come back Tomb Raidera (przy okai|. lego 
pierwszej odslony). Choiby z tego wzgtgdu 
warto mied Tomb Raidera Unifinished Business 

Wymagania: 
P9016MB RAM Windows 95, 
SVGA, karla muzyezna 

Internet: tinpy/ww.tonUHaidter.wm 

Producent: 
Core Design / Eidos Interactive 

Dystrybutor: 
Mirage 
lei.(022) 6179321 

Etatowy bohater 
Tomb Raider Unifinished Business 

Lara Crolt, corka lorda Henshingleya Crofta, 
zawsze hyla nieco gwattownym dzieckiem. Co 
prawda nie dusita jak Herkules wgzy w kotysce, 
sle juz w malenkosci sciggogta ojeu sztucer z 
wieszaka i poslata do ziemi glopich stuzqcych, 
ktdrzy nie chcieli doslorczoc jej ulubionych 
batondw czekoledowych i gnmowych koczoszek, 
ktdre to klntn z upodobaitiem szpilkemi do 
wlosdw. Bye moze teroz ze Omiecheoi wspomina 
toaite niewinne, radosne chwile, gdy hyla jedynie 
nieswiadomym swiata bobasem. Lara nie wie 
jednak, ze jej losy juz dawno sie dopelnily. 
Wbrew pozorem nie zostaty zapisane w 
gwiazdach, nie mozna rowniez odczytac icb z jej 
dloni. Catkiem zwyczajnie wymyslili je (aceci z 
Core Design, by zbic na tym troche kasy. 

Inquisitor ~ Jezeli nie wiecie m banJzo, o co mi 
wlageiwie chodze. to jui spiesz? 
informowad, Jak zapewne 
pamt?tacie, nasza superbohfiterka 
zq sprawq niejakiej Jacqueline Natl a 
wybrala si? na poszukrwanie 
tajemniczego artefaktu zwanego 

Latoroslq. Moglismy zobaezye Lar? jak zdobywa 
starozytny grobowiec Qualopec, p?dzi do 
pefnego niebezpieczenstw Egiptu, by wreszeie 
dotrzec do samej Atlantydy. Wszystko konezylo 
si? klasycznym happy endem, a juz w kilkanascie 
miesi?cy pozniej graez mogi zasiqsc do Tomb 
Raidera 2, gdzie Larze przyszio zmierzyc si? z 
band? Marco Bartoliego i odszukac magiezny 
sztylet Xian. Nikt jednak nie wiedziai, ze Lara w 
"fmi?dzyczasie" wykonata niezwykle 
niebezpiecznq misj?, a przy okazji uratowala 
swiat! Tak moi drodzy, goscie z Core Design 
dotarli do naocznych swiadkow, bye moze 
zresztq przycisn?li samq Lar?. W kazdym 
pazie, niezym atomowka z nieba spadi na nas 
ci?zar w postaci czterech zupelnie swiezutkich 
teveli do Tomb Raidera 1! 

Trzeba przyznac, ze Core Design umie wycisnqc 
1 fanow troch? grosza. Do tej pory na swiecie 
sprzedano ponad B min legalnych kopii obu 
wersji gry. Jest to spora gora szmalu, a zdaje 

ze za sprawq nowych ieveli do jedynki, na 
twdrcdw ponownie splynie Iswina zielonych 
paprerkdw. Zostawmy jednak finanse i spojrzmy 
na Tomb Raidera Unifinished Business (tak 
Pszwano gr?]. 

Historia, ktdrq wymyslono, aby Lara miaia 
^bot?, jest wystarczajqco ciekawa, aby 
^echaiaio st? nam powrdoid do ' jedynki'* 1. Nasza 
bohaterka musi na powrdt zagl?bid si? w 
Qtchlani i clot net do Atiantydy. Jak si? okazalo, 
w HJinach pozostalo starozytne miastn Oboych, 
^ ktorym znajduje si? wyl?garnia gwiezdnych 
P^ybyszdwi Jezeli w por? si? ich nie zniszczy, 
Ubcy zaatakuj?. a dzi?ki V kolumnte zaanektujq 
*Eprni?. W Atlantydzie czekajq na was dwie 

Jak Satwo poliezyd, pozostaly jeszcze 
flwte. Razem i tar? pow?drujecie do 

starozytnego miasta Khamoon, gdzie nasza 
bohaterka zajrzy w oozy czerwonookim posqgom 
1 dowie si? wiele o przysztosci. Poniewaz 
przygoda toezy si? w Egipcie, mozecie 
spodziewac si? chmary ozywionych, 
straszliwych mumii, krwiozerczych krokodyli ; 
czekajqcych na swe ofiary i czarnych, 
drapieznych lampartow, ktdre czajq si? w 
pokrytych hieroglifami piramidach i ciemnych 
kryptach. 

Lokacje przygotowano bardzo sumiennie i raezej 
b?dziecie z nich zadowoleni. Zachowujq klimat, 
jaki mielismy w jedynce, jednak mnogosc 
"efektdw specjalnych" przywodzi na mysl raezej 
sequela TR (ot chocby toczqce si? w wielu 
miejscach kule, ktdre prostujq plecy Lary], 
Mimo wszystko giera nie jest juz tak 
dynamiezna. o wiele wi?cej w niej lazenia i 
zbierania tego czy owego, niz walki i akcji, ktdrq 
dostalismy w TR 2 Zadenia rdwniez sq jakby 
prostsze. a zagadki wr?cz trywialne. Gra nie 
wymaga wielkiego wysifku inteEektualnego, a 
poniewaz przeciwnicy sq do it slabowici, kazdy 
sobie w Tomb Raiderze Unifinished Business 
poradzi. Ludzilem si? troch?, ze byd moze Core 
wysili si? na animaeje pomi?dzy misj ami, jak to 
jest w TR 2, ale moje nadzieje okazaly si? 
plonne, Jak jedynka to jedynka - czarna plansza 
z wynikiem misj!, wed lug Core Design, w 
zupetnosci wystarezy. 

Kolorowe figurki smokdw, czyli "secrety'' w TR 
2 powrocily do swojef pierwotnej formy. Sama 
Lara nie odzyskala jeszcze warkocza, ktdrym 
zamiata zakurzone chodniki w "dwdjcert. Mimo 
obslugi akceleratora grafieznego (w TR 2 
wykorzystywano tepiej jego moo), TR t jest po 
prostu nieco ubozszy grafieznie i w 
dodatkowych levelach zdecydowanie to wjdad, 0 
czyms takim jak muzyka juz nawet nie 
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Precyzyjne szalenstwo 
CART Precision Racing 

Microsoft jaki jest, kazdy widzi. W tym wypadku 
jednak trawestacja slynnego powiedzenia nabiena 
wyraZnie pejoratywnego znaczenia: wszyscy 
mieniacy sie graczami wiedzg przeciez, ze to Ci 
od Windows 95 - systemu operacyjnego, klflry 
znacznie czgsciej sip przekiina niz chwali! To 
jednak tylka jeden biegun ogdlnej opinli o tym 
przedsipbiorstwie. Z drugiej bowiem strony nie 
mnzna zapamniec, ze jego logo wplotto sip w 
osnowp samych gier: skromny napis Microsoft 
zwipzany zastat z tak mocnymi tytolami, jak Close 
Combat 2 czy Age ot Empires. Te zas nie 
wymagajg adwokatow... Teraz zas do lego 
zacnego grona dolpcza symulator bolidow 
Championship Antn Racing Team - dawniej: Indy. 
Oto on: Precision Racing. 

Gem.ini 

dzwi?kowa. I tu obyfo si? bez niespodziewanych 
- w obliczu bardzo dobrej cafosci - powiklan. 
Przestrzenne dzwi?ki towarzyszqce jezdzie stoia 
na kapitalnie wysokim poziomie. Ot, tak dla ^ 
przykladu - odglos zdzierania ptyty podwozia w 
kontakcie z nawierzchniq toru powoduje 
automatyczne zaciskanie si? z?bow i unoszenie 

Start! 

B jak ma si? on do swych rewelacyjnych 
■ihk^Gwnych,l? Gtdz ■ co wcsle, awEgl^dniajqc 
Hspecyfik? naszych "6lt5bionych" Dkien, nie 
I bylo takie oczywiste - bardzo podobnie, Czyli 
I- rewelacyjme! Najogdlniej ujmujqc * 
™ Precision Racing jest niesamowicre wr?oz 

realnym, swietnie oprawionym i dzi?ki temu 
absolutnie odjazdowym symulatorem tej 
arcyciekawej, choc w Polsce jakby mniej 
popularnej, “moto-dyscypliny". Efekt takiego 
kalibru osiqgni?to poprzez misterne potqczenie 
kilku swietnie wywazonych aspektow. 
Pierwszym i najwazniejszym z nich - co juz 
zresztq zostafo powiedziane - jest realizm. Do 
bolu. Ta gra wymaga bowiem nie tylko 
poswi?cenia kilku chwil na nauk? wchodzenia w 
zakr?ty, ale absolutnego niemal zaangazowania 
calej osoby w ciqgte (over and over again] 
poskramianie rozwscieczonej bestii - bo tylko do 
czegos takiego mozna porownac rozp?dzony 
bolid! I nic w tym dziwnego - to tak, jak w 
rzeczywistosci! Za akurat takie postawienie 
sprawy odpowiedzialna jest w znacznej mierze 
szeroko zaknojona wspolpraca z PPG CART i 
wchodzqcymi w jej sklad dzialami. Bezposrednio 
zauwazalnym zas efektem kooperacji mi?dzy 
"gigantami" sq notki, a scislej: wartosciowe 
podpowiedzi w manualu, poczynione przez 
trzykrotnego mistrza tej dyscypliny sportu - 
Bobby Rahala. No coz, nie od dzis wiadomo, ze 
tym Duzym fatwiej si? dogadac... No i 
"argumenty11, jakimi dysponuje Microsoft... Nie 
0 tym jednak miafem... 

Kolejnym z filarfiw budujficych monumentainy 
fenomen giery jest oprawa graficzna, SciSle 
odwzorowar»ych Ewlgczaj^c w to nawet zmiany 
koJoru nawierzGhnil) 15 autentycznych tordw i 
kilkanadcie typow boliddw - niestety w grze te 

os taints rCzniq si? jedynie '“kemuflazem" - 

U dolu: 
Skadinad inleresujacy efekt 

jednoczenia sic 

samochodtiw... 

szkoda. Tak czy inaczej, jednak liczby te muszq 
budzic uznanie. A gdy catosc dodatkowo 
"dosmaczy si?" efektami 3Dfx - i dzi?ki takiemu 
"dopalaniu” grafiki uzyska si? niesamowitq 
wr?cz plynnosc jazdy - rzeczony podziw zmienia 
si? w bez mala uwielbienie Precyzja kierowania i 
zarazem precyzja w odwzorowaniu terenu. Tak 
to wlasnie wyglqda, I wreszcie trzecim, lecz nie 
mniej istotnym skfadnikiem nastroju jest oprawa 

si? wlosow na potylicy! A to tylko jeden z wielu 
dzwi?kow! Oczywiscie trudno oczekiwac, by w 
tej kwestii Microsoft mdgl dokonac jakiegod 
przelomu - ogolnie to wszystko juz bylo - tym 
razem jednak zostaio to zrobione na tyle dobrze, 
ze wr?cz nietaktem byfoby o udzwi?kowieniu nie 
wspomniec w bardzo pochlebnej tonacji. Poza 
tym do gry dolozono rowniez kilka gitarowych 
extra trackow audio, ktore z pozytywnym 
skutkiem towarzyszq rozgrywce. Tak swojq 
drogq, muzyka ta jest bardzo podobna 
klimatycznie do tej z Need for Speed. Coollll! 

Superszybka 
pnosta... / 

...czyli to, co dla gracza najwspanialsze. Oto... 
klimat. Cod, co w grze na ogdl tatwo 
wychwycid, znacznie trudniej jednak opisad, czy 
- wreszcie - sprawid, by w ogole zaistnia|o. Cod, 
co powoduje, ze gra staje si? czymd 
autentycznie wartym kazdej podwi?conej jej 
sekundy! Cod, co po prostu czyni z produktdw 
hity! I w duzej mierze wladnie za to 
Microsoftowi nalez? si? pochwaly. Ekhhh - 
naprawd? nie sqdzilem, ze tego typu slowa 
przejdq mi kiedykolwiek przez gardlo... Pod tym 
wzgl?dem zas Precision Racing niebezpiecznie 
zbliza si? do granicy, ktdrq wyznacza boska 
TOCA Touring Car. Otoz wrazenia, jakie 
towarzyszy szalonej "extraptynnej" jezdzie dlugq 
superszybkq prostq, kiedy las po obu stronach 
toru zlewa si? w jednolitq dcian?, ryk silnika 
osiqga najwyzsze mozliwe rejestry, a calodd 
dodatkowo podgrzewana jest swietnymi ostro 
brzmiqcymi gitarowymi riffami - nie sposdb 
opisac zwyklymi, bqdz co bqdz, slowami. Po 
prostu ekstaza! Bardzo podobne w ogolnym 
wydzwi?ku odczucie ma si? rowniez podczas 
przeciskania si? wqskimi szykanami, nierzadko w 
bezpodrednim sqsiedztwie innych boliddw... To 
jednak tym razem gldwnie za spraw? 

\imm tfs/sa 
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rewelacyjnego wirtualnego kokpitu. Tak swojq 
drogq - jak ja mogfem grab bez czegos 
takiego...? Przeciez to jest po prostu 
wspaniale: skrgt kierownicy Iqczy sig z 
posiusznym i nieprawdopodobnie pfynnym 
"przesuwem" ekranu w kierunku zakrgtu. Cos 
jak ruch glowy. Zupelnie tak, jak naprawdg! 

Zupefnie "tak jak naprawdg" potraktowano 
rowniez model jazdy bolidow. Oznacza to, ze o 
ile trzymasz sig “czarnego", mozesz bye 
spokojny - formulka poslusznie (choc chwilami 
ostro protestujqc.'- piskiem tracqcych 
przyezepnose opon. J skrgea, hamuje, 
przyspiesza... Jezeli jednak pozwolimy sobie na 
luksus chwili nieuwagi i, co gorsza, natychmiast 
po "obudzeniu siqM wpadniemy w panikg - nasze 
niekontrolowane, pospieszne hamowanie zmienia 
sig natychmiast w blokadg wszystkich kol, 
pojazd zas przemienia sig w rozpgdzony, niemal 
kompletnie pozbawiony sterownosci pocisk. Tak 
jest pnzykladowo na trawie czy piachu - 
popelniwszy blqd trudno oczekiwac, by kolizyjny 
(z bandq) tor jazdy nagle ulegl jakiejs cudownej 
metamorfozie... Z calq pewnosciq: to nie ta gra! 
Ot, po prostu - tak jak w rzeczywistosci... 
(ktory to juz raz powtarzam w recenzji to 
okreslenie?]. Nie oznacza to oczywiscie, ze 
bqczek zakonezony w trawie jest nie do 
opanowania. Jest - na dwojce i baaardzo powo[i- 
- tak, by nie wykrqcib kolejnego koteezka... 

Kontynuujqc wqtek, czy raezej: podqzajqc 
wzrokiem za niesterownym pojazdem - niemalze 
kazde starcie sig z jakimkolwiek innym obiektem 
podezas wyscigu niesie ze sobq grozbq 
uszkodzenia samochodu. Takich mniejszych czy 
wiqkszych dostgpnych dolegliwosci jest caly 
wachlarz: od zwyklego zerwania spoilerow po 
oberwanie sig podwozia, a o defektach 
zwiqzanych z ukladem jezdnym nie wspominajqc. 
Uszkodzenia mozna naprawiac - uwaga! - w 
peini trdjwymiarowych boxach! Nareszcie widac 
(z wielu ujgc], co oni, tj. mechanicy, tarn 
naszemu autku robiq. Oczywiscie przekroczenie 
w ktoryms z punktow ogolnej i ostateeznej 
wytrzymalosci bolidu "owocuje" odstawieniem 
na bocznicq: odpocznij, dla ciebie wyscig sig 
skonczyl... 

zjezdzania z pochytosci przez jezdnig przenikajq 
"ruchome" elementy wystroju toru. Nie 
przeszkadza to, dopoki nagle nie okaze sig, ze 
wpatrujemy sig w poruszajqcy sig znak 
okreslajqcy dystans do odleglego jeszcze 
zakrgtu, zamiast sledzic sytuacjg na torze. 
Drugim - nieco bardziej dotkliwym - blgdem jest 
fakt, ze - niestety - zdarzylo sig kilkukrotnie, iz 
gra ni z tego ni z owego nagle sig "wysypala". 
Kilka razy rowniez, po nadmiernym buszowaniu 
w opcjach (ktorych - to tak na marginesie 
kwestii gtdwnej - jest mnostwo] gdzies "gubilo" 
sig VooDoo. Inna rzecz, ze moj redakcyjny 
komputer dysponuje Monsterem i 
czteromegowym Virgem, a - o ile sig orientujg - 
ten zestaw niezbyt sig lubL. Cate szczgscie, ze 
gra zawiesza sig zwykle poza samym wyscigiem, 
a nawet jesli... Zawsze pozostaje opeja "save 
as" dostgpna w kazdej chwili. 

...i szachownica! 

Coz mozna rzec na podsumowanie recenzji 
TAKIEJ giery...? To, co nasuwa sig po kilku 
dniach drobiazgowych testow to doslownie 
jedno zdanie - Precision Racing z podobnymi 
sobie symulacjami wygrywa o - co najmniej! - 
kilka okrqzen. Oczywiscie myslg tutaj raezej 
wylqcznie o innych superszybkich bolidach 

(porownania z Touring Car Championship nie 
majq zbytniego sensu: to po prostu dwie rozne 
kategorie scigania sig!]. 

Z ocenq ogolnq rdwniez nie ma problemow. Ta 
gra po prostu MUSI otrzymad 9 oczek w 
dziesigeiostopniowej skali. Dlaczego nie pelnq 
dychg...? Hm. To dobre pytanie. 
Prawdopodobnie dlatego, ze mimo wszystko 
jeszcze jestem w stanie pisad... To znaezy: 
przerwac (jednak!] grg i pisad. Tak czy inaezej, 
jednak Precision Racing jest jednq z najlepszych 
gier w swojej klasie - smiem twierdzid, ze jest 
ona rdwnie dojrzala i soezysta, jak TOCA. A to 
najwyzsza pochwala, jakq obecnie potrafig 
wymyslid. Czy trzeba lepszej zachgty? 

PrDducent: 
Microsoft 

Wymagania: 
Windows 95, Ponlium 60. ifi 
mMM 

Dystrybutor: 
Micfosoll 
tel. (022) 6286924 

Internet: htlp://www micmsofl.com/games/ 

Szykana... 

...czyli najbardziej wymagajqcy i zarazem raezej 
niemily fragment toru. Innymi slowy: kilka 
usterek, ktore nie uszly memo bystremu 
spojrzeniu. Oczywiscie - jak na dobrq gierg 3D 
przystalo, nie moglo obejdc sig bez 
"tradycyjnych" przeklamad. Te majq miejsce 
zwlaszcza w "podglqdzie” przy wlqczonym 
systemie “okna w oknie". Poza tym jednak 
zauwazalne sq rdwniez w zupelnie normalnym 
"view": chociazby na Laguna Seca - torze 
niestychanie pofaldowanym, ktdry - to tak na 
marginesie rozwazan - od zawsze sprawia 
problemy tworcom gier. Przejawiajq sig one zas 
w typowy, choc nieco zabawny sposob: podezas 

Nuner 65/98 
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[ Mul medialne mumie 
Egypt 1 1 5S BC 

Slarozyiiiy Egipl jesi jednym i ciekawszych 
o&resoi historycznycli, jesli cliodzi o mozliwosii 
wykopzystaiiia go jaltn tta ksitfki, lilmu lub gry 
taipiilerowej. flsiaioia z mozliwssci jednak nie 
byla do lei pry czesio realizowaiia w praklyce, 
ajeslijaz lo zwyklejako tlo rozntailych 
slpzelania. A oczywiscie aajlepsza z mozliwycli 
adaplacji bytahy iirzygodowkn. I lak wiasnie si® 
slalo w tym ppzypadkn. Na dodatek ppzyczyoiia 
sly do teyo lirma Cryo - auiorzy opisywanej w 
kwieloio 97 gpy Wersal 1685, co oznacza, ze 
hpdzieniy mieli do czypieoia nie lylko z zabawg, 
ale rowniez ze sporg porcjp historii. 

Lord Y Przypomnijmy, ze Wersal 1B85 
bylgrg przygodowg z boha- 
terami - fikcyjnymi postaciami, 
natomiast akcja osadzona byla 
w historycznych realiach 
siedemnastowiecznej Francji. W 

wypadku Egyptl 15Bbc mamy do czynienia z 
takimi samymi zalozeniami, z tym ze autorzy 
lojalnie ostrzegajg, iz cz?sc .historycznych" 
informacji oparta jest wylgcznie na hipotezach i 
domniemaniach, podobnie jak zresztg wiele 

wydarzen, miejsc czy osob z historii 
starozytnej, wyst?pujgcych w tej grze. 

Przejdzmy jednak do szczegdlow: 
czas, w ktorym toczy si? gra, 

to okres panowania 
faraona Ramzesa 

. W trakcie 
rozgrywki 

ponad obejrzymy 
sto osiemdziesigt^ 
zdj?c przedstawiajgcych 
zabytki z tego okresu (rzezby, 
malowidla, ozdoby itpL Takjak 
poprzednio Cprzy Wersalu), autorzy 
wspolpracowali z francuskim 
ministerstwem kultury. Tym razem wi?kszosc 
konsultacji przeprowadzano z konserwatorem 
wydziatu zabytkow egipskich w muzeum w 
Luwrze - panem Markiem Etienne, Tak jak w 

Wersalu, zanim zaczniemy wfadciwg grp, 
mozemy zwiedzic wszystkie lokacje zapoznajqc 
si? z informacjami na temat zabytkowych 
przedmiotow, malowidel itp. 

Lokacje, ktore przyjdzie nam odwiedzad 
stanowig przeglgd rdznych warstw spolecznych 
owczesnego Egiptu. Zobaczymy zatem mi?dzy 
innymi grobowiec faraona, swigtyni? w 
Karnaku, 
klasyczng 
wiosk?, osad? 
balsamujgcych 
zwloki, grob 
szlachcica 

'tSSKWBt 
m■ 

oraz will? z 
ogrodem 
nalezgcg do 
przedstawiciela tamtejszej 
arystokracji. Podczas wtasciwej gry lokacje te 
b?dg rowniez kolejnymi etapami rozgrywki, 

Igczonymi filmikami i animacjami, 
ktore z resztg czasami pojawiajg 
si? rowniez w trakcie 
„zaliczania" danego etapu. 
Niestety animacje moim zdanierri: 
nie si?gajg bynajmniej szczytdw 
artyzmu. Postacie wyglgdajg e *** 
nieco nienaturalnie, co jest 
wynikiem zastosowania 
„czystego 3D". Jak wiemy, 
charakterystyczne dla tej techniki 

sg nienaturalnie gladkie 
powierzchnie i kraw?dzie, co 

nie drazni w grach, gdzie 
otoczenie i bohaterowie 
wyglgdajg z zatozenia na 
„sztuczniakdw" (np, 

Neverhood), ale w produkcjach 
„realistycznych” moze niekiedy 
draznic, Szczegolnie zas gdy patrzymy 
na twarze postaci. Akurat do twarzy 
bowiem odnoszg si? moje najwi?ksze 
zarzuty - glowny bohater jest po 
prostu paskudny. Sam nie jestem moze 
przystojny, ale na pewno nie chcialbym 
wyglgdac jak ktorakolwiek z postaci w 
grze [no, moze z kilkoma wyjgtkamiL 

Zdecydowanie inaczej prezentujg si? 
jednak scenerie. Sg one bliskie 
doskonalosci, a zastosowanie znanego z 

Wersalu engine Qmni3D powoduje, ze mozemy 
bez problemow obracac si? o 360 stopni w 
dowolnym kierunku i plynnie tw miar?) 
przechodzid mi?dzy lokacjami. Warto tez 
wspomniec o oprawie dzwi?kowej, stworzonej 

przez Virgin Music i bazujgcej na oryginalnej 
egipskiej muzyce etnicznej (sam w sobie 
doskonaty kgsek dla milosnikow muzycznych 
„odkr?tdw" typu Dead Can Dance itp]. 

Pora na kilka slow o fabule. Tutaj autorzy nie 
wysilili si? na zbytnig oryginalnosc, i tak jak w 
Wersalu, motywem przewodnim gry jest intryge 
pafacowa. Tym razem pracownik archiwow 
administracji, Meryimen, oskarzony zostal o 
rabunek grobu faraona Seti I. Jako ze zbrodnia 
jest powazna, grozi strasznymi (dla dwczesnego 
Egipcjanina] konsekwencjami, mianowicie 
pozbawieniem rodziny majgtku, torturami i 
smiercig, a nast?pnie zbezczeszczeniem zwlok 
bez prawa do pogrzebu. 
Nie musz? dodawac, ze dla kogos, kto wierzy w 
zycie pozagrobowe w obecnym ciele (w tym 
wiasnie celu Egipcjanie balsamowali zwtoki) 
perspektywa ta jest makabryczna, poniewaz 
skazuje go na wieczne pot?pienie^ Zadanie 
uniewinnienia Meryimena spada na jego syna, 
Ramose - mlodego pisarza. On to wiasnie b?dzie 
bohaterem gry. Intryga jest dose zawila, ale nie 
b?d? jej streszczal, gdyz przejscie gry bez 
pomocy solueji jest dose prosteTpozniej wi?cej 
o tym, dlaczego], a ujawnienie fabuly zepsuje 
plyngcg z niej satysfakcj?. Zaznacz? tylko, ze na 
uniewinnienie ojea Ramose ma trzy dni, podczas 
ktorych musi odwiedzic wszystkie wymienione 
wczesniej miejsca, odnajdujgc zrabowane z 
grobu przedmioty i prowadzgc sledztwo w celu 
odnalezienia prawdziwego rabusia. 

Niestety akcja jest calkowicie liniowa i 
niewykonanie jakiejs ezynnodei powoduje, ze nie 
mozemy przejsc do nast?pnej, natomiast 

Numer 15/1 
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ma drugiego tak udanego polgczenia tych 
dwdch element6w, jak to ma miejsce w tym 

przypadku”. To samo z czystym sumieniem 
mog? napisad o Egypcie, wi?c mydl?, ze 
nikt, kto kupil gr?, nie b?dzie zbytnio 
zawiedziony. Chociaz aby bye do korica 
szczerym, musz? przyznad, ze jednak Wersal 
byl lepszy, mimo iz jesli chodzi o okresy 
historyezne, zdecydowanie wol? 
starozytnosd od siedemnastego wieku. 
0g6lem wi?c ocena b?dzie dodd sceptyczna 
- program tgra?) jest ciekawy Cciekawa?). 
ale nic wi?cej. Jednak ocena 7/10 jest w 
naszej klasyfikacji not? dodd wysok?, wi?c 
mimo iz nikogo do kupna programu nie 
namawiam, to polecam zapoznanie si? z nim 
i podj?cie samodzielnej decyzji. Bye moze 
warto? 

UI-AtTIO" producBnt: 
Cryo/Cenal+ 

Wymagania: Dystrybutar: 
Win 05.1C MS RAM. voa Canal +■ Multimedia 
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rozwiqzania alternatywne ograniczaj? si? 
jedy lie do tego, ze wybieramy to, co jest 
prawidlowe albo to, co jeszcze w tej samej 
lokaeji zaowocuje napisem game over. 
Je^ li chodzi o przedmioty, to z ich uzyeiem 
rdwniez nie b?dzie ktopotu, gdyz zebrad 
me ^8 wylqcznie to, co na pewno si? 
przyda, a przy tym nigdzie indziej nie mozna 
ten'; uzye. W zwigzku z powyzszym gra jest 
prosta jak konstrukeja grabi, bowiem do 
czasu wykonania zadania nie mozemy 
wydostad si? z danej lokaeji ani zrobid 
niczego innego, wi?c zwyczajnie kr?zymy i 
Prdbujemy na wszelkie sposoby odnalezd 
wlasciwe rozwiqzanie. A jako ze zardwno 
^okaoje nie s? zbyt obszerne, jak i zadania 
2byt skomplikowane, idzie to dodd szybko. 
To prawda - latwo mi si? wymgdrzac, bo 
9Mem z solucj?, ale ukonezenie gry z jej 
POmocq zajmuje kilka godzin, wi?c bez niej 
potrwad moze najwyzej kilka dni. 

^ powodu wymienionych wyzej niedostatkdw, 
ESVPt nie jest grq doskonal?, a na pewno duzo 
slabszq od klasycznych przygodowek typu Riven. 
^ urugiej jednak strony nie powinnidmy 
klasyfikowad go w tej kategorii, bowiem z 
^siozenia ma to byd program edukacyjny z 
el-mentami rozrywkowymi i jako taki prezentuje 
Siv juz znaeznie lepiej. Zreszt? pozwol? sobie 
zocytowad stwierdzenie Mr Jedi’ego dotycz?ce 
^vt'rsalu: „Z pewnodci? istniej? lepsze programy 
^dukacyjne i ciekawsze gry przygodowe, ale nie 
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Recenzje 

Croc rules! 
CRQC Legend of the Gobbos 

Platformowki pojawiaj; si; na tamach CDA rdwnie cz;stn, go nadysci 

na plazach w Srodku zimy. 0 ile ci ostatni rik nalazuC do kiubu 

Morsdw i ewanlualnie plawic si; w przep;blu zimow; por;, o tyle za 

grami platformowymi dla najmtodszych w dpodowiska PC tpzeba 

razglgdac si; bardza dokladnie, a wynikiem moze byC go najwyzej bbl 

galek ocznych. Dzieje si; lak przede wszystkim dlatego, re gpos tego 

typo ppodukcji powstaje na Me, natoiiast na jecka" trafiaj; 

jedynie kaavarsje co wigkszych ppzebojdw (i to z wielkimi opoponi, 

bowiem producenci hponi; monopoly konsoli). Bodajze w styczniowym 

CDA wspominalidmy o aajnowszej gpze tego typu, ppzeslawnym 

Pandemonium 2. Giepka niezappzeczalnie jest swietna, tyle ze jej 

odbiopc; b;d; raczej stapsze dzieci i - za ppzepposzeniem ■ doposli 

(wbpew paznpnm, wdPtd asob powyzej osiemnastego poku zycie 

znajduje si; dnza zwnlenniknw takich giep). Mtodsi, a wi;c „kajtki" 

(ppzepraszam Panowie i Panic) penizej dziesigtego poke zycia mog; 

mine duze ppoblemy z Pandemonium 2, a tpudno im w zamian etepowac 

jlicznegn" Sapera czy inne whidosowe dzieto. Tpudne powniez, aby 

dzieci wcigz zasiadaly do mulUmedialnych ppodukcji, ktope maj; za 

zadanie wttoczyc pacholgciu jak najwi;cej iutormacji w gtadki mozg, 

„poki mlode jeszcze i na wiedz; wielce pozerue", jak to mowi, nieco 

seplenige, nasz Naezetny (zastrzegaoi si;, zejezeli znowu wylgduj; oa 

pogotowiu, a obdnkcja wykaze, ze ppzyjglem na potylic; monitop 21 cali, 

to naskapz; mamie Naczelnego, ze on wyciigo salceson z kanapek i 

wypzuca). W lak cigzkiej sytuncji pojawila si; ea horyzoneie gpa, ktopa 

na pewno stanie sip ppzehojem wspdd maloletniej klieoteii. CROC Legend 

otthe Gohhnns In gpa, ktopa na pewno spodoba si; maicom. 

CZARNY IWAN 

roc to maly, pocieszny 
V krokodyl Czastanawiajqce, ze 

crock to po angielsku fajtlapa - 
czyzby tak mialo sip nam 
kojarzyc?], ktory niczym 
brzydkie kaczqtko z bajki 
Andersena wyrusza w podroz, 

bo jakos wcale nie przypomina standardowego 
Gobbosa. Te ostatnie mozna by pomylic z 
lukrowanymi pqczkami, o ile pqczki mialyby 
krotkie, smieszne nozki oraz wylupiaste, okrpgfe 
oczka, Wszystko skonczyloby sip moze inaczej, 
gdyby w tym samym czasie przebrzydly Baron 
Dante nie postanowif zlapac wszystkich 
Gobbosow i nie uwipzif ich w klatkach. Facet 
przypomina ki7yzdwk? gory la i niedojrzalym 
ogdrkiem i oczyw^cie jest tym zlym, t ktdrym 
nasz dobry Croc musi sobie poradzid. W trakcie 
zabawy Baron Dante wci?z proMuje. dzi?ki 
swoim magicznym umiejetnoSciem, 
przeciwnikdw dla naszego krokodylka. Raz 
zamieni poczciwq kaczuszk? w wielkiego ptaka- 
giuptaka, innym razem biedronka stanie si? na 
skutek jego czarow prawdziwym bokserem wagi 

Plusy: 
• sliczia gralik I 
PDSlacie 
• feajkawy. wesir? Ulna! 
• lain, irygiia le rylsy 

- inllvcny tak 

mnq 

Minusy: 
♦sale lokacje 

□cena: 

cigzkiej. Oczywiscie wszystko to wcale nie jest 
straszne, a gierka oferuje naszym milusiriskim 
takg dawk? humoru, jakiej dawnd juz nie 
widzialem. Ot, chodby wspomniana, 
„zmutowana” biedronka. 
Rzeczywiscie porusza si? niczym 
bokser i posyla zawini?tq w 
czerwonq r?kawic? pi?sc w kierunku 
Croca. Jednoczesnie po kazdym 
machni?ciu przystaje na chwil? i 
dyszy niczym astmatyk na rowerze, 
co wyglqda i brzmi bardzo smiesznie. 

Naszego matego bohatera widzimy z 
tylu, Co wazne, mozemy go sobie za 
pomocg jednego przycisku odwrocic 
w naszg stron?, a ciekawskie dzieci 
nie b?dq musiaty ..walczyd” z joyem, 
by zobaczyc jego wesotg pasz? z 
jednym zqbkiem tzawsze irytowalo mnie 
to w Tomb Raiderze czy w Jedi Knight]. Grafika 
wspomagana mocq akceleratora jest po prostu 
przecudna [wcale nie przesadzam), a wszystkie 
potworki zanimowane po prostu perfekcyjnie. 
Sam Croc macha wesolo ogonkiem, a jezeli 
chcecie troch? si? posmiac, zmuscie go do 

szybszego biegu. Strusia P?dziwiatra moze by 
nie przescignql, ale na pewno wyglqda weselej 
mz on. 

Osobna sprawa to lokacje. Sq fajne, wykonane 
w specyficznej bajkowej tonacji, ktorq 
podkreslajq pastelowe kolorki. W sumie 

dostajemy cztery odmiennie klimatycznie 
tdoslownie!) etapy, z 2A lokacjami. Raz b?dzie 

to zielona, wiosenna kraina z bajorkami 
czerwonej, plujqcej b?belkami lawy. Gdzie ind^j 

Croc pnemieria ciy raczej przeplywa podwodrta 
pieczary, az wreszcie przyjdzie mu brodzid w 
puszystym Sniegu i slizgad si? pa lodzie, Prec? 
akceleratora widad w kazdym miejscu - 
cieniowaoie \ mgly. Na podkredlenie zasluguje 
rdwniez, ze rzadko zdarza si?, aby Croc wysztdl 
,28 teksturk?". co jest bol?czka praktycznie 
kazdej gry, Chlopaki i Fox Interactiwe 
wykorzysteli cal? moc sprc?tu i akceleratora 
dzi?ki malej sztuczce, Wszystkie lokecje 
malutkie, przecbodiimy do oast?pnej przez 
drzwi i w tym czasie wgrywa si? nast?pne 
plansza. Mime to gra nie traci wcale uroku, a 
poniawaz bardzo dobrze przemy^lano \ 
razplanowano kazdg sceneri?, nie czuje si? 
wcale dyskomfortu. Zedania sq klasyczne, Croi 
must zbiaratS krysztafy i spec]elne kolorowe 
klejnoty, d2i?ki ktdrym b?dzie mdgi wej^fi do 
bonusdwej komnaty. Oczywiscie podstawowym 
zadaniem jest uwolnienie ukrytych tu i tam 
Gobbosbw. Misj? utrudniajq mu rdzne, ^mieszfi? 
stwcrki oral (1przeszkody terenowe*. b?dzie 
musial rdwniez pokonad odmiu przygotowanycT 
przez Barona Dante, trudnych przeciwnikdw. 

Wszystkie przygody Croca ubarwiajq fajne, 
niestandardowe motywy muzyczne, ktdrych jest 
kilkanascie (zapisane w formacie CD Audio). W 
kazdym razie gra jest bardzo dyhamiczna i 
niesamowicie grywalna, co jest jej 
podstawowym atutem. 

Croc jest naprawd? znakomitq, pozbawionq 
praktycznie wad gierq. Sliczna grafika, fajne 
postacie, dobra muzyczna i nie nuzqce pomysty, 
ktore sktadajq si? na scenariusz gry, to recepta, 
dzi?ki ktdrej Croc stal si? przebojem na konsolach. 
Mysl?, ze na PC rdwniez znajdzie wielu matych 
zapalericdw, ktorzy tak dlugo b?d? m?czyc 
rodzicow, az poddadzg si? i kupi? malcowi Croca. 

Hamer 05/98 
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Kazda wyspa, a ktorq przyb?dzie Croc ma 
swojego bossa, Musicie go pokonac, aby 
dostac si? do nast?pnej knainy. Nie jest to 
prosta sprawa, a jezeli si? Warn nie uda, 
b?dziecie musiell jeszcze raz przechcdzld 
ostatni step. Na szcz?3cie made nasf Tajny 
wyslannrk CDA zrobil 2dj?cia kazdego 
„superbossB", podejrcal rdwniez sposdb walki 
przeciwnikdw. Zanim odd a! ducha Habity przez 
wietki tort urodzinowy, zdarzyl jeszcze wyslad 
pooztq pantoffowq mikrofilmy, 

Etap: lair of thd Feeble 
Boss: Zaczarowana Kaezka 

(Gwacaek wyglqda jak 
Wielki PtakzUlicy 
Sezamkowoj, tyle, ze 
jest raezei bezwlosy, 
a na brzuszku m3 

wielkq gwiazdk?. 
Pseudonim 
wymySliltemy mu w 
Redakcji, Poniewat 
Kiwaczek byf keczkq, 
porusza si? w dost 
charakterystyczny 
dla cych ptaktiw 
sposdb, co wyglqda 
bardzo pociesznie. Walczqc z Kiwaczkiem nie ' 
probujcie bezposredniego starcia. Lepiej 
poczekac az przestanie biegad i wowczas 
smagnqc go ogonem. Zgodnie ze swoim 

pseudoninm Kiwaczek zachowa si? niczym 
.warika^wstartka". Musicie az trzykrotnie 
Mwykiw0iT Pana Kaczk?, a na pewno 
wygracie! 

Etap; Rghc Night With Ffibby 
Boss: O&rzymia 
Biedronka 

Tq walk? stoczycie na 
prawdziwym ringu. Biedronka nie jest 
trudnym przeciwnikiem, bo jest po prostu 
wolna. Musicie jedynie uwazac, aby nie 
znokautowala Croca. Kiedy wyrodni?ta 
Biedronka b?dzie dyszed, czym pr?dzej 
skoczcie jej na glow?. Ta sztuka musi udac si^ 
trzy razy, wdwczas wygracie. 

feap:Chumps Snow D& 

Boss; Qoiza Mrwfea v 

- Mrowka ma 
zainstalowany na 

'MhW plecach silniczek, 
dzi?ki ktdremu 

unosi si? w powietrzu. 
Zdaje si? jednak, ze ma 

^ Ml ktopoty z przewodem 
paliwowym, bo raz po 

raz spada na ziemi?, az jej si? kreci w gtotoie. 
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Zanim si? podniesie, czym pr?dzej skocz na 
Mrowk?. Co prawda po chwili znow poleci, ale 
jezeli nie spadnie Crocowi na glow?, masz 
szans? na zwyci?stwo, Oczywiscie musisz 
naskoczyc na mrow? trzy razy. Najlepiej 
poczekac, az silniczek zacznie si? zacinac, a 
kiedy Mrowka niebezpiecznie si? zakolysze 
uskoczyd w bok. 

Efcsp: Demon Itsy s Ice -Palace 
Boss: 'sMegatoziolek* 

Baron Dante zamienll 
cztery wesole 
zwierzaki w Demona. 
Ten wiefkooki t 
pot?zny przeciwnik 
jest nader 
niebezpieczny. 

Uwazaj! 
Mozesz go 
zaatekowad 
wdwczas, 1 
gdy klapnie J 
na Ifld. •' ■ * 

Kiedy b?dzie juz siedzial, c2ym pr?dzej skocz- 
mu na glow?, masz tylko chwilk?! To jeszcz? 
nie koniec klopotow. Z jednego Demona zrqbiq 
si? dwa mniejsze. Z tych dwdch cztery 
kolejne. Maluchy majq inn? taktyk? ataku. Po 
prostu kr?cq si? niczym sniezne kule i 
podcinajq Crocowi nogi, Najlepiej najpierw 
„podzielic” jednego Demona. Kiedy zalatwicie 
jego pomniejsze wcielenia, zabierzcie si? za 
drugiego. Na szcz?scie, aby pokonac tych 
przeciwnikow, wystarczy tylko raz spasc im 
na glow?. 

Etap: The Deadly Tank 
Boss: zeba 

> 
Neptune 

Podobnie zachowuje si? Kaktus, tyle, ze 
blyskawicznie zakr?ci mu si? w glowie. Kiedy 
stanie i zacznie dyszed macie kilka sekund, zeby 
skoczyc mu na glow?, Dobrze przynajmniej, ze 
uczesal kolce, inaczej byloby ci?zko. Uwazajcie! 
Kaktusowy Ludek strzela w wolnych chwilach 
zielonymi groszkami, jezeli Croc dostanie, to po 
niml Kiedy kaktus si? kr?ci, najlepiej skryc si? w 
roku lokacji (jezeli nie macie diamentow, wezcie 
jeden). Niestety trzeba naskoczyc na Pana 

Kaktusa az trzy razy. 

Etap: Fosteyrs Freaky Dormt 
Soss Rozowy Kroiik 

Kolejny latajqcy przeciwnik. W przeciwienstwie 
do Mrdwki, wisi sobie w jednym miejscu 
uczepiony kilku kolorowych balonikow. Miejsce, 
gdzie biega Croc ma ksztalt torusa i znajduje 
si? wysoko nad ziemiq. Musicie uwazac, aby 
nie spade. Ponadto dookola „biezni" znajdujq 
si? dziwne platformy. Jezeli Croc na 

jakiejkolwiek stanie, ta, niczym 
odrzutowa winda wyrzuct go do 
gory. Kiedy tylko traficie do tej 

lokacji, czym pr?dzej biegnijcie do 
platform i sprawdzcie jak dzialajq. 
Juz po chwili Krdlik zacznie 
rzucac w Croca smieszne 

czerwone stworki dzwigajqce 
wielkie, czerwone laski dynamitu z 

tlqcym si? lontem. Owe stworki 
dose szybko biegajq i starajq si? 

wrzucic dynamit Crocowi do kieszeni. Musicie 
tak lawirowac, aby matey wpadali na platformy 
w chwili, gdy te jadq go gory. Stworki sq lekkie, 
wi?c poszybujq w stron? Krolika, Jezeli ten 
dostanie trzy razy, Croc wygrywa. 

Bz?m Dsnte 

Etap Cactus Jack’s 
Ranch 
Bess: KaktoSMf 

Kazdy mial kiedys w domu 
bqka, czyli kr?cqcq si? 
szalenie szybko zabawk?, 
ktora p?dzila po podlodze 
wesolo pogwizdujqc. 
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Zaopatrzony 
w trojzqb 
..zabonurek" 
nie jest 
bardzo 

trudnym przeciwnikiem. Uwazajcie, trojzqb nie 
jest tylko ozdobq. Za jego pomocq zaba wysyla 
w stron? Croca niebezpieczne blyskawice. 
Jedynym problemem jest to, ze Croc porusza 
si? w wodzie iieco wolniej, wi?c trzeba po 
prostu bardzo uwazac. Pami?tajcie rdwniez, 
ze w wodzie nie mozna skakad. Najlepiej 
szybko podplynqd do zaby t 
od razu pocz?stowac jq 

tylko, ze to Baron, 
dzieki swoim czarom 

stworzyl wszystkich 
poprzednich 

przeciwnikow,., Ani slowa wi?cej! 

Baron Dante jest najtrudniejszym przeciwnikiem 
w grze, musicie go pokonac, aby zobaezye, czy 

jest cos dalej... ojej, 
prawie bym si? 
wygadal, Nie powiemy 
Warn jak uporac si? z 
Baronem. Czeka Was 
tu sporo niespodzianek, 

wolimy wi?c 
wszystkiego 
nie 
wypaplac i 
zostawic 

NumeriS/ai 



Rytual Przeistoczenia 
Black Dahlia 

OK rnoinemv oslarecznege mzstania sif z Black Dahlia i»z kilka 

dlugich fii... fl mnie wclqz mis jawit sit nbrazy, wcigz slysze echa 

jBwigkiw, is rows grzezywam ztawenia, o kttrycb wltm, it majg awe 

■iejsee wtakile w tej liesauwltej, lecz jakze wspaeialej MM. 

Wcigz riwaiez wikai sit, ezy * uMi zstnmt pisaaie tej roeeizji; 

lit ezijt sit bmriete as siliil, ky sprdbowac opisic stewsii to 

siowiirygiikfle bogactwo i gltkit Black Dohlii! Przez city ten czas czajt 

riwaiez, it typaivy, taM zipaiait teckaicziy apis lie ktdzii wlasciwy; 

z call pemiicii cos, lye iris kigaS Ip pMrzyaid... A praciez 

lie jesten w stanie stworzyd czegal rMe niesamawrtego jak ana... 

Fabula gry jest rbwniez jak najbardziej kwestiq 

cudownie niezwykfq: splecione zostaty w niej 

trzy wqtki; trzy filary gry. S? to: dzialalnosc 

seryjnego zabojcy w Cleveland - oslawionego i 

co wi?cej: auteptycznego Jorso Killera"; 

Gem.ini 

chimery - III Rzeszy * ktbr^j 

sil? niektflrzy tfumsczq jsko 

dzialalnose V UzpiegowskieP Kolumny; m 
natomiast uwaiajq* iz tworayiy 33 jakoby 

„czynniki nadistniej^ce".,. S wreszcie ostatnim z j 

nich, lecz nie mniej istotnym - ba, tym 

ktflry nadal grze tytul jest v^tek 

tragicznego. jakze krdtkiigo zyeie 

przedlicznej, zagubionej w Jdnigcym 

bagnie” Hollywood aktorki - Elizabeth 

Short. W tym oto warkoczu sciezek 

pojawia m Jim (a wraz z aim - my), by 

rozwiklafi najtrBgtczniejszq zagadk? 

swojego zycia.J 

Twdrcom Dahlii udato si? przepi?knie uchwycic 

klimat lat czterdziestych w Cleveland, Los 

Angeles, wreszcie w poniemieckiej Europie. To 

zas oraz wyrazny perfekcjonizm twdrcow 

sprawia, ze swiat gry staje si? 

nieprawdopodobnie wr?cz realny. Dla grajqcych 

oznacza to, ze nie sposob wyczuc, nie 

wspominajqc nawet o odnalezieniu rzeczy 

[przedmiotow, ubiorow) niewtasciwych w 

danym czasie. Ta tak niesamowita realnodc 

swiata osi?gni?ta zostata poprzez dlugotrwate 

badania tamtego okresu. Twierdzenie, iz gra ta 

jest bardzo mocno osadzona w realiach 

historycznych nie b?dzie ani przez moment i ani 

odrobin? przesadzone! 

CzycoCwlp]...? 

Juz we wst^pie patlto poj?cje hgroza". 

Nature In e wydajs si?, ze wi?k5Zodei z 

grajgcych kojarzy si? ono z horrorem. 

Groza jest jednak czyms znacznie 

gl?bszym! Budowana jest ona bowiem 

raczej poprzez oddzialywanie na 

odczucia, na wyobrazni?, nie zas 

wylgcznie poprzez bezposrednie 

ukazanie drastycznych seen! 

Wyobrazcie sobie, oto Jim staje si? 

mimowolnym swiadkiem mordu osoby, ktorq 

miaf okazj? poznac nieco wczesniej... Zarazem 

moze jedynie obserwowac... Wie - a wraz z nim 

grajgcy, ze „tam" rozgrywa si? cod 

potwornego, widzi kropelki krwi pojawiajqce si? 

nagle na koszuli oprawey, styszy ohydne 

chrupni?cie tasaka o kosci, dostrzega wysilki 

mordercy w celu uwolnienia zaklinowanego 

narz?dzia zbrodni... Nie dostrzega jednak samej 

ofiary! Ukazana w ten wlasnie sposdb sama w 

sobie makabryezna scena nabiera dodatkowej 

gl?bi; sprawia, ze calg t? niewidoczn? reszt? 

dopowiada sobie pobudzona silnie wyobraznia,.. 

To wlasnie dzi?ki temu gr? t? nie tyle si? oglgda, 

co przezywa! A przeciez to dla horroru jest 

rzeczq najlstotniejszg... 

Czytylkogpa...! 
lack Dahlia jest grq adventure... 

Nie, nie grq - jest historig. 

Historig utrzyman? w klimacie 

doskonalej powiesci grozy. 

Opowiada ona o wydarzeniach, 

jakie mialy miejsce na przestrzeni 

pi?ciu wojennych lat; tak na 

kontynencie amerykanskim jak i europejskim. 

Opowiada o wydarzeniach spojonych postacig jej 

bohatera: Jima Pearsona, mlodego i bardzo 

ambitnego agenta COI... 

Numer 115/M 



Recenzje 

tworzony jest 

nie tylko 

■ poprzez tak 

niezwykte 

■ ukazanie 

■ makabrycznych 

I seen, Zdarza si?, 

ze przerazenie 

budzi wniosek, jaki 

wysnuwamy z 

jakis okreblonych 

przestanek... 

Wydaje si?, ze 

okrwawione zdj?cie nie 

jest niezym 

szczegolnym. A jednak.,. 

Napis na rewersie 

fotografii „dziewiqta 

w ofiara zostala wybrana” 

oraz swiadomosc 

^ wlasnej bezsilnosci ma 

znaeznie mocniejsze 

przestanie, niz 

bezposredni widok jakiejkolwiek 

zbrodni... W Black Dahlii wspaniale jest 

[takze to, ze nie wszystkie wqtki 

znajduj? swoje wyjasnienie, ze nie 

wszystko jest dopowiedziane do konca, 

ze pozostawiono pewne pole dla wyobrazni 

grajacych, I to nie tylko w sprawach 

nieistotnych! Rowniez w kwestiach dla 

naszego bohatera bardzo waznych, iscie 

zywotnych... I wreszeie: mawia si?, ze koniec 

wienezy dzielo... Doprawdy, trudno o lepsze 

zwiehezenie tej wspanialej, opowiadanej w 

ciqgu gny, historic To jednak musicie przezyc 

sari i 
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Cdz wydawac by si? moglo, ze Dahlia jest 

cudem wcielonym... A jednak nie! A jednak 

djjje si? odnalezc w niej kilka znaczqcych 

mankamentow. Tym najbardziej widoeznym 

jest, calkowita liniowosc scenariusza. I to 

minto obj?tosci! Tym samym staje si? ona 

raezej interaktywnym filmem. Opowiadana 

Wspanialy 

nastroj grozy 

w Black Dahlii 

histona na tym nie 

traci, brak jednak 

chociazby pozorow 

swobody... Drugim 

Had 

f niedoci?gni?ciem 

jest to, iz nie 

pozostawiono w grze 

k skryptu dialogbw. Ten 

I sposob potraktowania 

1 tekstow mowionych - 

I w potqczeniu z 

H praktyezn? 

niemoznosci? 

H odsluchania ich po 

raz wtory 

■ powoduje, ze 

K miejscami, 

H niestety, zbyt 

H wiele si? traci... 

Czy W3Pto„,7 

OgbEnie jednak Black Dahlia w pelni zastuguje 

na jedng i najwyzszych ocen! Obowism si? 

jednak, ze slows te nie oddsjq calomel 

wizerunku gry; 1historic rtalezy 

zapoznac si? samodzielnie... I raezej 

samotnie... Tylko wtedy mozna odczuc 

j? w pelni. A co si? tyezy 

tytulowego przeistocznia... Nie 

odnosi si? ono jedynie do 

bohaterbw gry... Takze do 

grajqcych: ja juz nigdy nie b?d? 

taki jak przedtem... • 

Zaiste: Czarna Dalia jest w 

swym rodzaju najlepsza. 

Nietatwo b?dzie 

komukolwiek dorbwnac do 

niej poziomem! 

PS. 0 rozmachu zamyslu 

artystyeznego twdrcbw swiadezy takze - 

oprocz „kr?zkowej" obj?todci oraz stopnia 

urealnienia wizerunku dwiata - fakt, iz dla 

Plusy: 
Nwliwiciit kwcstil 

» itpracewailt m w 
itjinbiiejtmb 

SZCZE«#l2Cfe 
• lltbtki iwbw 
lu^-libHPmze 
ksivfei ezr rnar 

kiuifew bammb 

Minusy: 
• liiiiwiu.-.iiwcl 

vm* 
• liiksfcrnti 

Ocena: 

celow gry zatrudnili oni profesjonalnych 

..hollywoodzkich" aktordw, I oto w roli tnota 

bene: dose - hmm - marginalnej] detektywa 

Walthera Pensky’ego wystqpit Dennis Hopper 

tznany chociazby z „Easy Rider’a"), w postac 

Cassandry Rollins wcielila si? (z powodzeniem] 

Terri Garr i - wreszeie: Derren Elicker stal si? 

glownym bohaterem opowiesci, Jimem 

Pearsonem... Tak nawiasem i zupelnie szczerze 

mdwiqc, to nazwiska dwojga ostatnich raezej 

nie kojarz? mi si? z zadnym ze znanych mi 

obrazdw... Inna rzecz, ze jak dotychczas raezej 

niewielki odsetek filmow poznalem... ■ 

Wymagania: 
P 60,16MB RAM,CDx4, 
Dos/Win 95, PCI lub VLB 

Producent: 
Take 2 Interactive 

Dystryhutor: 
L.E.M. 
tel.(022) 6428165 

] Internet: http //www.take2curge 

Kumei (15/M 



Recenzje 

Muey: 
•distal io leMoyfi 

Mi slmiir 
•przefltiesiaaDieMsifeu 
bwfllefcr elwibe/ 
eyranie/ea 

• ate if/eba n<t kazdysi 

pozioinie "ksilsftitiie' 

oa quwu 

Minusy: 
•6MHK4!!!!!!! 

• pozicttl (JUliirltJ 

illSlrakcjl 

Ocena: 

spokojnie, do czasu odkrycia nowego mineratu: 
Solinite. pozwalajqcego na konstrukcj? pot?znej 
broni. Wtedy to rozpocz?ly si? dziatania 
wojenne, z ktorych skorzystai Lord Narvek, 
obejmujqc panowanie nad wszystkimi czterema 
rasami. Jak to zwykle bywa, nie wszystkim to 
si? spodobalo. Mafa grupa Terran zbuntowala 
si? i rozpocz?ia rebeli?... 

HisLoryjka. ktdr? przedstawitem jest 
streszczona w dodd duzym skrdcie, gdyz caioSd 
jak zwykle jest bardzo zawila i mate sen sown a. 
w kazdym mm celem gry jest zmszczenie 
czterech superpancernikdw zapewniajgcyeli 

Pan°wan]e nad galaktylq craz zabicie 
Warveka’ Pamysl i pocz^tkewa 

w,,i,Stenc^ w^ysEikich ras nie zostaf 
na f)r^n0‘ toowiem w watce 

w^IE>rzyse^z technologii kazdsj 
ma h, J0s!i chodzi o technologie, to nie 

teoretyeznij 7Szym et3Pte 9r¥ mwerny 
butlowad steeje wszystkich 
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Gwiezdna rebelia 
Star Command: Revolution_ 

Okiti poku lemu (narzee/97) z Mi nitHiipi 

uczueianl preziBtowalfiny w zjptwIsilM ipi 

Star Command: Revolution iilirstwi BT 

Interactive - razgrywajscy lit w kottnoaie 

klaayczny RTB.Zmieazanyij dlatego, ze imply 

oferowane przez grt tyly tfofcpe, ale alalia 

gpnflka znaezp oknizala Jej jikoil 

Lord Y ~~ 

B ok mozna si? donated - rok pozniej 
I te grafiks wygl^da jesreze mniej 
I reweiacyjnie. Tzo. jej jakodd nie 
I pogorszyla si?, bIb przez te 

B ■ dwanascie miesi?cy pojawilo si? 
wide konkurencyjnych gier 
oferujqcych wyzsz? rozdzidczoSd, a 

nawet fadniejszq opraw? wizualnq w takiej 
samej rozdzielczosci jak Star Command. Nie 
przesqdza to jednak o totalnej porazee GTI. Nie 
samq grafikq gra zyje! SC ma wiele cech 
pozytywnych. Zanim je wymieni?, nalezy si? 
Warn nieco informaeji. Otoz akeja Star 
Command, jak sama nazwa wskazuje, rozgrywa 
si? w kosmosie. Galaktyk? Zeta zamieszkujq 
cztery rasy: Terranie, Nomadowie, Computroni i 
Triumverites. Wszyscy oni koegzystowali 

U gory: 
Masywv skalne w kosmosie, 
tin. tak blisko sieble, to 
dose dziwne zjawisko, ale 
skorolakchclefiautorzy.. 

U doiu: 

Lolniskowce stanowia 
jedna z nailepszyeh broni 
olensywnych Star 

czterech ras oraz dysponowac pelng 
technologic kazdej z nich. W praktyce zmusza to 
do "zaliczenia" okolo trzech-czterech etapow, a 
to dlatego, ze budowa bazy i “uniwersytetu" - 
dwoch budynkdw niezb?dnych do opanowania 
catej technologii - wymaga mineralow, ktore 
znajdziemy dopiero na kolejnych etapach. 
Oprdcz solinite - surowca b?dgcego w 
powszechnym uzyciu - kazda rasa uzywa innych 
komponentow: Terranie - krysztalow, 
Nomadowie - asteroiddw, Computroni - anomalii 
gazowych (tak "stoi" w instrukcji; szkoda, ze 
nie napisano tarn, jak uzywac anomalii], a 
Triumverites - plazmy. Surowce te sq niezb?dne 
do budowy struktur i jednostek danej rasy. 
Pozyskiwanie technologii innych ras jest proste: 
budujemy uniwersytet i stawiamy obok niego 
statek:baz? [Mothership]. Komputer bazy 
opanowuje nowe technologie, a kiedy zapozna 
si? juz ze wszystkimi (rozpoczynamy jako 
Terranie, wi?c b?dzie to technologia Terran), 
zdob?dziemy mozliwosc budowy bazy Nomadow. 
Po jej zbudowaniu (oraz nomadzkiego 
uniwersytetu) mozemy z kolei osiqgafi 
technologie nomadow, po czym zbudowac baz? 
Computrondw... W zwi?zku z powyzszym poziom 
trudnosci bitw determinowany jest wylqcznie 
liczbg wojsk wroga oraz "uksztaltowaniem" 
terenu. 

Wymagania: Dystrybiilor 
mm, MS-DOS S22. tG m Li.M 
RAM. 1 MB SVGA. CD-fipM V(022) 642glft5 

Inis rn et: mi py/w™,gi unzmrive-ccHi 

Kolejnym nowatorskim pomyslem gry jest 
mozliwodc w?drowki mi?dzy etapami w dowolny 
sposob, tj. mapa podzielona jest na prostokqtne 
sektory. Zaczynamy w srodku (mniej wi?cej] i 
mozemy mipdzy nimi przemieszczac statek-baz?, 
zachowujcc na kolejnych etapach wszystkie 
zebrane surowce i wyuezone technologie. 
Przejscie do nowego etapu nie wymaga 
"zaliczenia11 poprzedniego. Nie ma tez ustalonej 
kolejnodci przechodzenia etapow. Determinuje 
to tylko obecnosc (lub brak] teleportow mi?dzy 
sektorami. 

Coz mog? powiedziec w podsumowaniu - gdyby 
oprdcz pomysldw gra oferowala grafik? chocby 
na poziomie Warcraft 2, bytoby 7-8/10, a tak... 
jest tylko 6. 

Producent: 
GT Interactive 

lliriirer 05/96 



Recenzje 

Plusy: 
• Swlety pamyst 
- ladna gralika 
• duin Iras 
• nieiia mi)h 
Minusy: 

• zbyt wiellrie 
sgraiiczenfe polart 
*za malt) ..kaffler" 
• przecielaa iiywalnoSc 

Ocena: 

Jpmodelu", niektdre owady latajq szybciej lub 
wolniej, sq mniej lub bardziej odporne na 
uszkodzenia itd. Najlepiej przekonac si? a ich 
mozliwosciach w praktyce, ale mozna rowniez 
obejrzec sobie wykres z parametrarrii zawodnika 
[i owada) i wybrac optymalnego dla naszych 
preferencji jezdzca, a wi?c i nobala. 

W trakcie gry nalezy zwracac uwag? na 
zawieszone w powietrzu, kolorowe obr?cze. 
Jezeli uda si? Warn w nie wleciec, dostaniecie 
dodatkowq bron (w trybie ..exterminate"] lub 
kilka sekund czasu w pozostalych wariantach 
gry. Jezeli zastanawiacie si?, jakq broniq moze 
poslugiwac si? zakuty w zbroj? facet siedzqcy 
na zuku, to nie folgujcie fantazji. Poniewaz giera 
obstuguje akcelerator graficzny, kazdy bron 
wyglqda jak kulka swiatla, w zaleznosci od 
kategorii i „ci?zaru gatunkowego" zmieniajq si? 
tylko kolorki Cjedynie wyladowania elektryczne 
sq w miar? oryginalne). Jezeli nie macie na 
poktadzie dopalacza, to wizualne giera raczej 
Was nie zachwyci i osobiscie raczej odradzalbym 
takie eksperymenty. 

Warto podkreslic, ze w Bugriders mogq zagrac 
dwie osoby na jednym komputerze wykorzystujqc 
tryb split mode [dzielenie obrazu na poD. Z zalet 
gry nie sposob pominqc fajnych soundtrackow, 
ktore znakomicie skomponowano z wartkq, 
dynamiczn? akcjq, W Budrigers oparto si? na 
nowym, nieschematycznym pomysle, jednak 
zdecydowanie nie wykorzystano tkwiqcych w nim 
mozliwosci. Chlopakom z GT Interactive zabrakto 
troch? zapalu i wyobrazni, by zrobic z Bugriders 
cos wi?cej niz tylko kolejnq, przeci?tnq gr? dla 
amatorow akcji. ■ 

H-actio' 

Wymagania; 
Wirt 85 lub Win NT 4,01 SVGA 

PlSte 4x 
CO-flOM 

Producent: 
GT Interactive Cop 

Dystrybutar 

teL{a2Z)e42SlC5 

Internet: htlp://www glgames c 

Numer 05/98 

Jezeli mieliscie okazj? widziec XS, to 
pami?tacie zapewne, ze przed kazdq arenq 
oglqdalismy krotkie intro, w ktorym w 
swietnych animacjach przedstawiali si? nam 
bohaterowie, W Bugriders taki kalejdoskop 
postaci oglqdamy tuz po intrze z historic gry, 
Nie powiem, wyglqda to bardzo ladnie i 
znakomicie nastraja do gry. Klimacik otula 

‘WS’/stko w promieniu pi?ciu metrow od 
roomtfjj i zaezyna mtensywnie oddzialywac 
na /lakutonego emocjr widza. Juz po chwili 

musiali zdecydowafi si? na 
^v. .va&dni tryb gry Mroczne menu 
pF'zedstawiane w formie dziwnych. ..owadzich" 
wm azy wymesie Was w miejsceT gdzienalezy 
%bra6 jednq z trzech opcji. Pierwsza to ■ 
(Oasyczny Time trial Musicie w okreslonym 
CZB^e dotrzed na met?, by moc ucHestniczyt 
W na5t?pnym etapte. Drugs to zabawa dla 
ambitnych - nalezy szybko lacied, a jezeli ktos 
s^nie nam na (frodze. to bezwzgl?dnie trzeba 

-Wyrweifi mu skrzydelka i ndzkl Trzecia opcja 
wyzwaniem dfa wszystkich, ktdrzy gdzie^ 
wyscigi, a preferujq zdrawq przemoc. 

^ss nie ma w trybie „ exterminate" 
2naczenia, ale konieczne jqsit wykortczenie 
°dpowieciniej liczby pimiwnik6w. -Jesztze 
tylko wybdr stopnia trudnodci (klasyka: trzy 
wananty) i odlatujemyi 

wi?c w sumie dostalismy osiemnascie torow, co 
jest liczbq niematq. Mimo ze wyglqdajq 
naprawdf Swietnie, jest tu kilka baboli, ktore 
me powinny mied miejsca. Po pierwsze zbyt 
sztywno wyznaczono obszar, w ktorym mozemy 

latafi. W praktyce ogranicza si? on do 
wqziutkiego tunelu - co z tego, ze widzimy 
dookola przestrzen wymarzonq do penetracji, 
komputer i tak uniemozliwi nam jakikolwiek 
„skok w bok". Nawet jezeli zupelnie stracicie 
glow? w trudnej, poplqtanej trasie. to 
wystarczy cisnqc robaka do szybszego lotu, a 
on poleci tam gdzie trzeba. Ogranicza to naszq 
rol? do minimum, co raczej mile nie jest. Na 
dodatek raczej nie uda si? Warn rozbic fba 
robala ti przy okazji swojego] o mndstwo 

przeszkod, ktore znajduj? si? na trasie. Po 
prostu przelecicie przez budynki i drzewa, co 

wyglgda wr?cz zalosnie. 

Kierowanie naszym stworem nie jest trudne. Aby 
zmusic go do szybszego lotu, nalezy jedynie 
klepnqc porzqdnie po chitynowym pancerzyku, W 
praktyce oznacza to, ze caly czas musimy naciskac 
spacj? (lub inny zdefiniowany klawisz), aby bestia 
zechciala machac skrzydlami. W zaleznosci od 

r Skrzydlata eskadra 
BugRidens The Race of Kings_ 

Bugriders to nietypowa gra, co wskazuje 

zresztq juZ sam tytut. Kiedy odpalitem 

jeMicliw na owadach", nie wiedzialem, 

czago moga sip spodziewac. Klimatyczne intro 

tylko rozbudzito mojp ciekawoSC, a byto to 

tak... 

CZARNY IWAN Wodleglej krainie magii i 
wirujqcych kr?gow mocy 
Entymion, wielki krol 
Leptus oddal ostatnie 
tchnienie. Moc jego 
ducha rozswietlila czarne 

niebo na wiele godzin, Najwyzsza wieza w 
zamku pulsowala jasnosci? niczym latarnia, 
dajqc sygnal imialkom./ze tron jest pusty. Ci, 
ktorzy byli dose odwazni, wyruszyli w kierunku 
stolicy, by stoczyc walk? o wladz?. Nagrodq 
jest dwadziescia bogatych prowineji i korona 
imperatora, na przegranych czeka zimny 
uscisk smierci. Wielki Turniej zaezyna si? dzis 
q swicie. Martwy, szalony bfazen Pehn 
dosiada swojego narowistego owada. Bye 
moze zmierzy si? z bezwzgl?dn? cork? 
Imperatora lub pot?znym, dzierzqcym mlot 
Kaminem p?dz?cym na opancerzonym zuku (i 
wcale nie chodzi tu o dzielo rodzimego 
przemyslu samochodowego]. Powietrze 
wibruje i drga od podmuchu dziesiqtek 
skrzydeL Tylko jeden z calej czeredy moze 
wygrac, zaezyna si? Turniej... 

Sposob obserwacji w Bugriders jest identyezny 
z tym, ktory obowiqzywal w Banzai Bug. Jezeli 
ktos nie widzial wspomnianej giery, to 
wyjasniam, ze gapimy si? na tylniq cz?sc owada 
i na plecy bohatera (odnosnie owada 
przypominam tylko, ze nie chodzi o d*** ani o 
zderzaki, tylko o klasyczny odwlok; w kwestii 
bohatera nie b?d? si? wypowiadaH. Szkoda 
jednak, ze nie ma mozliwosci przetqczenia 
kamery na widok ..oczami bohatera". Wielu 
grajqcych preferuje taki wlasnie sposob 
obserwacji, a niestety w Bugriders mozemy 
skorzystac jedynie z tej jednej opcji. W trakcie 
wyscigu przyjdzie zwiedzic szesc odmiennych 
ksi?stw nalezqcych do Imperium, Oczywiscie 
kazde z nich zaskoezy nas zmianq scenerii i 
klimatu, W Nesael b?dziecie p?dzic na grzbiecie 
owada tuz nad wzburzonym oceanem, muskajqc 
niemal skrzydlami rozgrzany piasek Takich 
wielkich, swobodnych przestrzeni nie ma w 
Amador. Mozecie si? za to spodziewac, ze 
zabraknie Warn powietrza w dusznej i g?stej 
podzwrotnikowej dzungli, gdzie mi?dzy 
pot?znymi drzewami wyci?to niebezpieczne 
..korytarze powietrzne". Innym razem 
zanurzyeie si? w ciemnych, zimnych tunelach, 
gdzie tylko nikte promienie slonca przebijajqce 
przez dziury w scianach sztolni oswietlq drog?. 
Kazda kraina dzieli si? ponadto na trzy trasy, a 



Stalowe brygady 
Steel Panthers III Brigade Command: 1939-1999 

Obiecatem sobie kiedys, ze o kazdej gpze z senii 
Steel Panthers beds pisat na wstppie w doktadnie 
ten sam sposdb, wipe... KOCHAM STEEL 
PANTHERS. Dam sip za nia posiekad, a jesli 
mialbym sppdzic 3 lata na bezludnej wyspie, 
majpc za tnwarzysza PC z jednp zainstalowanp 
grp - tn nie potrzebowatbyin ani sekindy czasu 
do namyslu, by dokonac wyboru. Wiem, sp gry 
lepsze, hardziej rozbudowane, oferujgce wipksze 
mozliwosci, majpee lepszp At, tadniejszp grafikp 
itp.Ale coztego.SPjestjak ukochana 
dziewezyna - maze sp i tadniejsze od niej, 
mpdrzejsze, majpee lepszp tigurp itp. - a my i tak 
pragniemy tylko tej jednej jedynej... 

Mac Abra 

■k tt a, zlaiyfem hold swej grze zycia - 
BL B czyli pierwszej [to istctneD cz?sci 
|m B SP - 3 teraz mozemy przej&S do 
I B omdwienia jej trzeciej edycji. 

ml noszqcej podtytul Brigade Command. 
I mB Piszgc o niej w zapowiedziach nie 
™ krylem niepokoju co do drogi dalszej 

ewolucji SR I niestety - cz?sd moich obaw znalazla 
swe potwierdzenie. Bowiem zmieniono w tej grze 
glownie to, za co j? kochafem. Moze i s? to zmiany 
na lepsze [sprawa w sumie dyskusyjna), ale co mi z 
tego, ze gra jest lepsza, skoro... jest gorsza. 
Przynajmniej dla mnie. Ale musicie tu wzi?c pod 
uwag?, ze jako fanatyk pierwszej edycji SP oceniam 
wszystko przez jej pryzmat... a szczegolnie zas 
kolejne cz?sci SR St?d ..g'orsza" oznaeza tu raezej 
tyle, co „inna", a nie „slabsza". 

SP3 jest swoistym miksem dwoch pierwszych 
cz?sci gry i obejmuje swoim zasi?giem lata 1939- 
1999. Pierwsze, co rzuca si? w oezy, to zmiana 
skali mapy. Kiedys jeden jej heks odpowiadal 50 
metrom. Teraz to 200 metrow. Ot, drobiazg w 
sumio. Taka kosmetyezna poprawka. Co i niej 
wynika? Pozornie niewiele. Misjs rozgrywana jest 
na 4x wi?kszej planszy. Ale ta drobniutka zmiana 
powoduje w efekeie cal? lawin?... Zacznijmy qdj 
te9o. ze wraz ze zmianq skali mapy zmienia sl?Tez 
ska [a bitwy. Ootychczas dowodzili^my plotonami. w 
porywacb batalionami, czofgdw czy ptechoLy. W 
SP3 wafimy i duzo o?zs*ego kalibru. Dowodrimy 
b< yyadami. Ola czolgisttiw to taks mniej wi?cej 
j'dznica tak przesiadka i T34/76c n& T-80, 
Br jgatje Command liezy si? tylko tworcqcE 
pancern? masa cznkjtiw i fnnego spraJEu oraz 
skntek v^vvotany jej uzyeiem, a nie indywiduafne 
wyozyny tej czy innej zaEogi, W SP3 nie rm miejsca 
m Wittmandw tkim jest ten czlowiek. 
m mus^ chyba mkomu,. kto gref w SR 

Steel Panthers III 
Brigade Command 

tlumaczyc?). 
Zwroccie uwag?, ze 
na planszach 
praktyeznie juz brak 
pojedynezyeh 
maszyn. S? 
natomiast grupy 
liczqce po co najmniej 
kilka czotgow. St?d 
momentami b?dziemy 
ich mieli Nna tapecie" 
kilkadziesiqt [i 
wi?cej). Niestety 
wraz ze wzrostem 
liczebnosci sil pod nasz? komendq, proporcjonalnie 
zanika to, za co cenitem SP - czyli taka nieformalna 
wi?z z poszczegdlnymi jednostkami z pola bitwy, 
utozsamianie si? ze swoimi zalogami... W SP3 
mocno oddalamy si? z realnego teatru dzialan 
wojennych, przeksztalcajqc si? z bezposredniego 
liniowego dowodey, frontowca, w oschfego 
sztabowca, ktory wprawdzie nie dowodzi [jeszcze] 
tylko palcem na mapie, ale niewiele mu juz do tego 
brakuje. Bitwie brak juz tego wspaniafego realizmu, 
plonqce na pobojowisku wraki nie robi? tak silnego 
wrazenia... W SP3 
brakuje mi tej magii, 
ktora od razu 
chwycila mnie za 
serce, gdy tylko 
ujrzalem pierwsz? 
Stalow? Panter?. 
Moze to i gfupota, by 
wysuwac takie 
argumenty przy 
ocenie gier 
strategicznych - ale 
ja tak to czuj?. 

Zmiana skali bitwy 
wymusza rzecz jasna konieeznose zastosowanie 
innej taktyki walkL Wszelkie nawyki wyniesione z 
poprzednich cz?sci SP mog? raezej teraz utrudniac 
zycie niz pomagac. Tak tak - nie da juz rady 
kontraJoyvfld za pomoc? np. ustawtonych na 
wzgMch da!ekosi?znych armBt 'fprnal catego 
ppfejityvy. Niada si? tak letwo jak-kiedyS 
zadekowad w poblizu prii kluczowych lim blizej 
wspSczeltfoid, tym roSiile rola i skutfecznoSd 
arlylerli]. tatwiej teraz ominqt pozycje wraga i 
niespotfziBwama wyjgfrna jego.tyiy, trudmej zas si? 
brorrid. Swoft drog^ sfto zmiany jak najbardziej 
pozytywne... W miar? uplywu lat widac wyrafnia, 
jak stale spada rola czolgow i jak coraz pewniej* 
czuje si? na polu walki pozornie skazana na 
pozarcie piechota tnawiasem mdwi^c, .tez 
wyst?puje w znaeznie liczebniejszycb;.gryp.flGhl.l 
wspomaganajgkojmait$zyrairodzajatrijbroni p- 
pane, i jak coraz bezczelniej^re stsj^ si? 
hefikoptery szturmovve.' Biednr czolg^ci... 

Patrzqc na engine SP3 widzimy wyra^e 
podobienSfewo do SP2. Te same panels, identyezme 
zreaitzowa^ encyklopedia sprz?tu„. Op mm. Tu 
trzeba pov&dzied par? stdw. Po pierwsze uw&zam. 
ze forma encyklopedii w SP1 byfa [jak i wszystko 
inne w grze] niemal idealna. To. co pojawilo si? 
w drugti cz?dci jest juz mmaj zadowalaj^ce. 
Encyjjloifedie w SP3 pelnymi gar^ctami czerpie zas 
i tego/'co'byfo w „dwdjce,J - widad to chodby po 
identycznych burakech, Przykladowo^ spdjrzcie na 
wspdlczasmr rumiBSskq preebot?. Uzbrojona jest w 
odmien? kalasza. Kazdy maj^cy jakie takie poj?oe o 
uzhrojeniu m, ze Rumimi wytwerzali wfasn?} 
vversj? tej bimni. bartf^o charakterystyczn? i racji 
dodariowej drewmanej rqczki. Tymczesem w 
enbVkien'edii wlrfzimy tarn standerdowy AKM-74... I 
Co gorsza, nie widz?, by autorzy wysilili si? na 
poprawienie nawet tych najdawniejszyeh bl?dow 

- dilwv paicene na 

przeslrzifii panail 50 lat 

• wbudowairy, a prosty w 

elisladze edylar misji 

• olbrzymi wylier 
azhfojeHia + polezna 
encyklopedia sprzeiu 
bofowego 
• na pewno ina niz dwie 

soprzeiinie czeSci SP 

- tradycyjnie zupelnie 

irzyzwailaAl (tomputera 

< niskiewyiapnta 

[np. nadal Heinkel He-111 udaje tosia]. Tej klasy 
kiksow jest zresztq jeszcze kilka. Ale mniejsza o 
encyklopedia, czepmy si? czego innego: nowych 
typow czolgow (tzn. nie wyst?puj?cych w 
poprzednich cz?sciach SP] jest w SP3 raezej 
niewiele. A szkoda, bo jest jeszcze sporo maszyn, 
ktore nie mialy dot?d szcz?scia pojawic si? w tej' 
grze. Wprawdzie i tak dysponujemy gigantyeznq 
mas? sprz?tu - ale mogfo bye ich jeszcze wi?cej. ‘ 

Wrdcmy do glownego w?tku: mimo ogolnych 
podobienstw nie znaezy to, ze engine SP3 jest 
tylko kalk? tego z SP2. Pominmy tu spraw? 
okienek, w ktorych pojawiaj? si? rozmaite 
komunikaty (czasem tak szybko, ze nie sposab ich 
odczytac], Warto za to zauwazyc, ze na planszy 
znalazly si? m.in. miejsca, w ktorych otrzymujemy 
w czasie gry uzupefnienia (o ile jest to 
przewidziane w scenariuszu), ze zwi?kszono 
mozliwosci defmicji automatyeznej reakcji danej 
jednostki na dziatania przeciwnika itp. Takie zmiany 
- nie powiem - witam z radosci?. Natomiast bez 
zmian pozostal podziaf na: scenariusze (nota bene 
- cos nie za duzo tych misji, autorzy zas anonsuj? 
juz data-dysk do tej gry; nieladne zagranie!), 
kampanie (tych jest sporo] i bitwy, gdzie graez 
sam ustala kiedy, kirn, z kirn i jakimi silami walczy. 
Nie zapomniano takze o edytorze misji, losowym 
generatorze kampanii itp. milych dodatkach. 

Graficznie SP3 wtasciwie w niezym nie odbiega od 
pierwszej cz?sci SP [mowa o grafice pola bitwy, 
czyli backgroundach). To nie jest zaleta Od 
premiery SP min?ly juz 3 lata i mozna bylo przez 
ten czas zrobic znacz?cy retusz tla talbo nawet 
moze zastosowac mapy i engine 3D - hmmm, to by 
mogfo bye niezle!). Wprawdzie grafika w SP nadal 
mi si? podoba - ale fakt jest faktem, ze to co bylo 
ekstra par? lat temu, dzis juz trqci myszkq. A 
najgorsze w tym wszystkim jest to, ze zmniejszenie 
wyst?puj?cych na planszy jednostek o 3/4 
[niestety!) znaeznie pogorszylo wizualny odbior 
gry. Zamiast pot?znych czolgow, oddanych z wielkq 
precyzj? i ciesz?cych oezy wieloma detalami, 
widzimy teraz najcz?sciej trudn? do identyfikaeji 
kup? jakiegos metalieznego robactwa. Czy 
Krdlewski Tygrys albo inny Abrams, wielkosci 
wychudzonego mafego karalucha moze wyglqdac 
imponujQCO? Bez zartow... [I nie sugerujeie si? tu 
widocznymi screenami - miatem powazne problemy 
ze sciqgnieciem wlasnych screenow, zas 
oferowane przez SSI dziwnym trafem pomijaj? t? 
istdtnq wad?). 

Dzwi?k (efekty) - coz, w SP2 byl bez zarzutu, a 
poniewaz w SP3 jest po prdstu identyezny, wi?c 
nadal robi silne i pozytywne wrazenie. Ale i tu 
nieco „swiezej krwi" by nie zaszkodzilo. Muzyka - 7 
audio-trackow na CD - jest miernawej jakosci. 
Pos?pniejsze kawalki s? jeszcze do posluchania, te 
z chwil triumfu radz? - brzmi? jak muzyka 
z wtoskich filmow z lat®|lychr z akcj? 
umieszczon? w starczyJwm Rzymie.j Ale tez 
muzyka nlgdy nie byla mocn? stron? tego cyklu 

Jak oceniam SP3? Dwojako. Patrz?c na ni? okiem 
cztowieka, ktdry natle wszystko ukochal cz?^d 
pierwsz^ i mierzy wszystko jej krytenami, mam 

jhpt? wyd \ VVfllli glow? w ician?. ho to juz 
fpelnie inn a gra. chod w mocno znajomym 

kamuflszu. Prawd? powiedziawszy. niezbyt mi si? 
podoba (wla^nie dlatego, ze tak daleko odbiegfa od 
idealnej dla mnie cz?5d nr 1), Ale spogl?daj?c 
obtektywnie ne SP3 jako m samorizialna gr? 
strategic^?, oceniajqc jakojd resfeaeji, rozmach, 
wystick wlolony w zwycigstwo w stardu pozicm 
inteljgenc| komputerat - me mog? dostEec jej 
niew?tpliwych zalet 1 jak f wadi. A h pllrwsze 

!«i, j» l, 

PSactio" 
Producent: 
SSI/Midscape 

iWymagania: 
Item ig Mb Ram, svga, 
llcana. mu^erma, DOS 

Internet: hnn/fMMmmrn 

Dystrybutor: 
OpIimusS A 
lei (018)437797 

&capffljjuwn 
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Rewolucyjna gra wojenna tqczgca akcj^ ze strategic 

Zabierz strategic na lini^ frontu 

■ Gra wieloosobowa: 

Wez udzial w wielo- 
osobowych bilwach, 
w pelnym Irybie slra- 
tegicznym w sieci 
LAN, przez modem 
lub w inlernecie. 

■ Gratika: 

Pelna wspolpraca 
z akceleratorami 
grafiki 3D pozwala 
na uzyskanie bardzo 
wydajnego i szybkie- 
go srodowiska gry, 
przy wykorzystaniu 
aklualnych zdj?c 
z wypraw kosmicz- 
nych NASA- 

■ Kampnnie: 

Ty decydujesz, ktorg 
armiq dowodzisz: 
mozesz grac po 
slronie amerykari- 
skie] lub sowieckiej 

■ Piloci: 

Piloci sq cennym 
zasobem, Rozjez- 
dzaj lub strzelaj do 
nieprzyjacielskich 
pilotow, klorzy stra- 
cili swoje statki oraz 
chrori wlasnych. 

Q 
Q 
O r rf,o 

Pick Me Up 
Gct RCPftlR 
Get Rccomd 

O Hunt 

Q Recvo-e 

OS No FICTION 

miai CflNCSU 

IIMIIIIIIIIIfllllllll 

it Uzbrojenie: 

Zuzywaj zasoby 
na skonfigurowanie 
uzbrojenia swojego 
pojazdu w Srodku 
pola walki 

Zbieracz: 

Wysylaj te jednostki w celu 
zbierania cennego zlomu 
Na polu walki mozesz go 
pozyskac na zlozach 
odpadow lub ze szczglkow 
rozbilych pojazdow. 

Czotg Grizzly 

Skonfiguruj Grizzliego, 
glowny amerykariski 
czolg pola walki 

i Trdjwymiarowy radar 

Trojwymiarowy radar 
topograficzny wskazuje 
polozenie bazy, 
rozmieszczenie jednos- 
lek, pole widzenia i 
pozyqe wroga 

NUcrrth Btemolalu 

Zbieraj biomelal, 
aby budowac fabry- 
ki produkujqce jed- 
noslki i koszary 
szkolqce nowycb 
pilolow 

W 1 980 roku, Battlezone wprowadzito prawdziwg trojwymiarowq 

grafike^, na zawsze zmieniajac swiat gien Teraz Battlezone ponowme 

zmieni stosunek do grama ze r.woja intensywnp akcjg i bezkompro- 

misowym podejsciem do strategii czasu rzeczywistego. 
Windows" 

PC-CD * 

vjwvt. act iufiiia n Lc o m 

Wytqczna dystrybucja w Polsce: 
Licomp EMPiK Multimedia Sp. z o.o. 
02-935 Warszawa, ul. Chochotowska 3C, 
tel./faH (0-22) 642 81 65, (0-22) 642 99 21 

EMPiK* MULTIMEDIA 

1 System dowodzenla: 1 1 Agreget efoneezny: 1 t Wteifl mdetrawa: i Wleia street nlcza: -a 

Nowalorski system Agregat sloneczny Wieza powinna Pol^zna, daleko- AkUialne zdjeoin 

menu tqczy dowodze- doslarcza energy posiadac zasilanie, si^znajednostka ekranu z gry 

nie zolnierzami z zarz%- do wiez slrzelni- aby zwipkszyc obronna, zasilana wers|i tie; 2 

dzaniem zasobami, czych i innych zasi?g r precyzj? cenn^ energy akceleranji 

dajqc Ci peln^ kontrol? energochlonnych namierzania sloneczny 1——■ -, 

nad akcj^ z wn^lrza jednostek 
svjojego pojazdu 

1 \ ! 

/1/ITT1.V. 

™ym skleple z programami komputerowymi lub zadzwori do nas, aby zamowic swbj wlasny egzemplarz gry. Wszelkie loga i znaki firmowe sa wlasnosciq tychze firm. Uzywanie ich w jakiejkolwiek postaci bez zezwolenia zabronione. 



Recenzje 5B 

mam 

• leksly Dake'a 
• internelowa llsla 
lizefe^fAw 
•salysfakcjazgry 
■mnogoSUieslow 

Minusy: 
• dost nlshi m'm 

1 rid nose I 
• w pordwnania i 
kenharencvlDymi MLppeianl 
- piezbyl kh 
dodalkowveh alrakcii 

Qcena: 

s 

lym bardziej dziijki sugestywnej czolfiwce, w 

hffipej widnieje zdjgcie uroczej damskiej rgczki 

trzymajgcej DWIE bile. Tylnl ten sugeruje m dla 

twardzieli, wiec nic dziwnego, ze motywy sloldw 

to fantasy, sf, militaria i oczywiscie stynny Duke 

Nukem. 

hmm... n 

p?tajqcych si? po stole pajqczkow zostajq z nich 
wdzi?czne plamy krwi. To samo w Barbarian, 
gdzie za pomocq bill szlachtujemy toporami 
straznikow fortecy. Jednak dorosly odbiorca 
zauwazy rowniez niesamowitq dynamik? gry, 

Lord Y 

alls of Steel to pi^c stolow: 
Darkside, Barbarian, Mutation, 
Firestorm i Duke Nukem, Darkside 
bazuje na klimacie SF, gdzie 
zadaniem gracza jest wykanczanie 
Obcych atakujqcych kosmiczny 

patrol. W Barbarian z kolei mamy do czynienia z 
klimatem Heroic Fantasy. Mutation - mdj 
ulubiony stol - to laboratorium szalonych 
naukowcow, w ktorym grasujq 
napromieniowane stwory, Firestorm zas jest 
polem dla popisu oddziaiu komandosow. No i 
oczywiscie Duke Nukem - stoi, po ktorym 
biegajq znane z gry ..swiniaki", zbieramy karty 
magnetyczne itp, a ..theme", czyli opis stolu, 
podsumowuje tekst: „No alien's gonna take my 
balls". Oczywiscie wszystko opatrzone jest 
odpowiednimi komentarzami znanymi z Duke'a i 
nie tylko. Z pewnosciq tez nie dla dzieci 
przeznaczony jest stot Darkside, gdzie po 
zdobyciu karabinu maszynowego ustyszymy 
Jet's kick some alien butt", a po trafieniu 

doskonalq grafik? i efekty dzwi?kowe, a takza 
duzq ilodd „subquestdw", jak np. gry na 
wyswietlaczu (moimi faworytami s? Shoting 
range z Darkside i Skulls z Barbariana) czy na 
gldwnej planszy, ale odpowiednio 
zmodyfikowanej. Nie ma tu realizmu i 
podobiedstwa do autentycznych flipperdw, ale 
za to mozna postrzelad do biegajqcych po 
planszy pajqkdw, swiniakdw, mrdwek, ptakdw i 
innego towarzystwa, za co oczywidcie 
zdobywamy odpowiednie punkty. 

Od strony technicznej Balls of Steel prezentuje 
si? dodo skromnie - nie ma mozliwosci regulacji 
ustawied, ilodci bil itp. Jedynie poprzez wybdr 
poziomu trudnodci [novice, regular, arcade, 
tournament) mozna wplynqd na ilodd bil, 
wlqczenie lub nie extra balla czy specjalnego 
bonusa - powerball bazujqcego na ilodci 
zdobytych punktdw. Stoly mogq byd oglqdane 
zardwno na pojedynczym ekranie, jak i z 
przewijaniem (polecam), nie ma jednak widoku 
3D, ani ..ukrytych stolow" i innych atrakcji 

p loowfci faaKwMMwrf 
Wfl.95 wjlh QifeciX ifl.O, lQmb 
RAM. 1Mb VESA 

Internet: hjlp^w# glintgracUvft com 

L.E.M. 
mm sm 

Producent: 
G1 Instructive 

znanych z ostatnich produkcji konkurencji. 
Oprdcz biegajqcych po planszy stwordw 
wszystkie stoly przypominajq klasyk? flipperdw i 
za to wladnie mozemy byd wdzi?czni. Stopied 
trudnodci gry jest dodd niewielki w pordwnaniu 
z innymi flipperami, a na ..questach" dodd latwo 
zarobid naprawd? spore kwoty. Jedli juz jestem 
przy punktacji, to na poziomie Tournament 
istnieje mozliwosc wyslania swoich wynikow do 
internetowej ..gaierii chwaly", gdzie 
skonfrontowad nasze sukcesy z maniakami 
flipperdw z calego dwiata tuwaga: jedli uzywamy 
cheatow, podanych w jednym z ostatnich CDA 
(na kompakcie) nasz wynik nie b?dzie 
opubiikowany). Pterwszy raz spotykam si? z 
czyrhd takim we flippe rze, a przeciez akurat ten 
rodzaj gier doskonaEe nadaje si? do 

PfpGpisywania si?" 
ilodci? punktdw. 

I pevtfnodci? nie 
b?d? oryginalny, jedl: 
stwierdz?, ze 
pgdrtid rzeszy 
manlakdw 
deothmatchdw (w 
Quake gra si? chyba 
w kazdej redakcji r 
zwykle robi to 90% 
zelogi) ja i ’ftsiu 

pojetfynkujac si? zawzi?tie na Darkside, 
wyrdznialidmy si? dodd wyratm, Moim zdeniem 
duzo przylemMej jest pochwaiid si? wynikiem rz?du 
450 mrfiondw niz nawet 150 fragami 
(quake'owcy wiadzq o co chodzi) podczas 
pi?tnastominutowego deathmatcha, Naprawd? z 
czystym sumieniem mozna polecifi Balls of Steel 
kazdemu milosnikowi flipperdw f nie b?dzie on 
zawiedziony. 

Stafowe 
Balls of Steel 

Shojarzenia eg zabawa do&Ronalg, o czym 

awiadcza migdzy innymi liczne dowcipy o 

anlobusie (dtugi, czerwony i czgslo staje), luku 

czy Mikotaju. Balls of Steel - nowy llipper firmy 

6T Interactive rowniez odpowiednio sig kojarzy. 

Humer 05/9S 



pentium«H 

Uwaga! 
Obiekt pod 

ochron<) 
EXTREME-alnie 

zINTERNETowanej 
grupy! 

EXTREME-alnie skonfigurowana strefa 
mocnego wrazenia 

dost^pna za porozumieniem stron. 
Wejdz w uktad! 

Sza fates przy konsolach do gry? 
Sprdbuj tego z EXTREME 

(stowa odjazd b^dziesz uzywat 
ostrozniej...). 

Do pierwszych 1999 EXTREME'ow 
EXTREME-alnie kultowa gra 

strategiczna: niespotykane opcje, 
sztuczna inteligencja. 

FIGHTER 

Pentium Ji 233 MHz 
2 chipsetem LX 440 
32 m SO HAM ^ 
SVGA 4 MB 3D DVD 

x 24 wykonany w fiowej tethnologii 
lull DVD ROM 
2 Waactable 
Voq Doo 3 Dfx 
mysz Microsoft, klawtatura Win 95 ,, 
obudowa ATX, . _ . 
5 plyt CD z atrakcyinymi program^mi 
monitor cyfrowy 15 n? 
gtostiiki 2 Subwooferem Surround 

v Procesor 
Plyta gfbwna: 

RAM: 
Grafika: 

HDD 
CD ROM: 

Karta d^wt?kowa: 
Akcelerator grafiki; 

Inne: 

Opcjonalme 



Tq strong wywiescie na tablicy agtoszeh w swojej szkc 

4. Ro2strzyijni?cie Konkursu nastqpi w numerze wrzesniowym 

senzentem CD-Action, najbardziej prestizowego czasopisma o grach komputerovuych 
_ proste! Dajemy Warn szans? spetnienia marzeh. Wezcie udziat w ogolnopolskim 

:kolnynf konkursie na Recenzji Gry Komputerowej. Zasady publikovualismy juz parokrotnie, wi?c 
teraz tylko kilka drobnych przypomnien: 

;;1:. Konkurs przebiega w dwoch kategoriach; 
wm&A 

a) Najiepsza Recenzja - Komisja Redakcyjna ocenia wartosc merytoryczn? tekstdw. a najciekawsze prace zostan? opublikowanfefffjj 
tamach czasopisma CD-Action lautorzy otrzymajg honoraria autorskie zgotine z tabel? stosowang w Redakcji). Wiele z naded^ns 
prac zamiedcimy na krgzku CD-Action. Wsrdd autordw recenzji rozlosujemy nagrody w postaci gier komputerowych, Teksty przesyldiry 

na adres Redakcji wylgcznie na dyskietkach. zapisane w pliku tekstowym: ,txt ’ i-v* i £ 

podpisac jg b) Najlepszy Organizator Szkolnego Konkursu - W tym wypadku wystarczy jedynie wywiesic t? strong w swd|B|p| 
wfasnym nazwiskiem. Autorzy recenzji powinni zaznaczyc, kto jest Organizatorem Konkursu w ich szkale. ^Organizator moze sam 
zebrac wszystkie recenzje i przeslad je razem na jednej dyskietce. Najbardziej operatywny Organizator Szkojnego Konkursu (liczy si? 
ilosc prac z zaznaczonym nazwiskiem Organizatora) otrzyma komputer multimedialny ufundowany przez Spnsora Konkursu. Szkoia 
zas otrzyma nowoczesng drukark? komputerowg. Mozemy tez wybrad si? osobidcie na dwi?to szkoine zorganizo.vane z okazji zwyci?stwa 

w Konkursie na Recenzj? Gry Komputerowej. 

2. Przypominamy tez, ze temat recenzji pozostawiamy Waszej inwencji. Bez ograniczen - nie musi to bye nawet gra^da PC-ta! 

3. Termin nadsylania dyskietek uplywa dopiero 30 czerwcaM! Przedluzamy czas trwania Konkurifdze wzgl?du na Was1 Przychodzg 

Organizatora Szkolnego Kbnkursu: 



Internet: http//wwwlake2europe com 
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Mroczniejsza kolonia 
Council Wans 

l zesiawsiBi tfafaftmiytk misji do gitr jest 
mm Mi ptMw, gdy ppzyjlzie je 
ocesiae. Hie larizi wisdoms, jakie kryteria 
zasttsiwat - RMsyginalooSO?Frzeeiez 
wlatfam, zetakie praitukiD q zawsze (nit) 
Ink kardziej) wtOrae w stasniki da 
piemravzars. ItoSO irisji czy raezej ick jakoSS? 
Nowe rorwiazBOia? Czy owsWmat doitaikowe 
kajerti (desktopy, screen-savery) aa ptyde, 
Diyteip^zrtiylkMiiisje? 
^ Mac Abra 

tak perfidnie dobrane, ze jest ich za malo, by 
wygrad bez trudu, a za duzo, by nie podjqc 
wyzwania. Albo musimy schwytac zywcem 
dowodcp Obcych, ktory skraksowai w UFO 
tdemolka bazy - swojq drogq). Ale to raezej 
wyjqtki od reguty, ktora wyglqda tak: baza - 

surowce - upgrade - 
jednostki - upgrade - i na 

siedzibp wroga! Tradycyjnie 
tez w finale, zaraz po 
kolejnym i ostateeznym 
(???) pokonaniu 
przeciwnika, natychmiast 
bierzemy sip za Iby z 
dotychczasowym 
komputerowym 
sojusznikiem. Aha, jest 
jeszcze nowy artefakt do 
zdobycia - i to zasadniezo 
koniec wszystkich atrakeji. 
Prawda, ze nie bylo ich za 
duzo? 

Jak widac, 

skoncentrowafem sip 
giownie na wadach CW. 0 
zaletach (grafika, dzwipk, 

widoczne w grze pory doby i wynikajqce z tego 
skutki, grywalnosc itp.) nie chcp mdwic, 
poniewaz wszystko zostalo powiedziane przy 
okazji recenzji Dark Colony. Tu (nadal) wrazenia 
sq znakomite, bo DC uj jeden z najefektowniej 
wyglqdajqcych RTSow w historii tego rodzaju 
gier. Ale patrzqc na CW widzg giownie chpc 
zarobienia na klientach dodatkowej kasy 
minimalnym wysilkiem, co (jako potencjalnemu 
nabywey) wcale sip mi sip podoba. Council Wars 
nie imponuje bowiem ani liezbq misji, ani tez 
znaczqcym ulepszeniem zalozen gry czy 
wzbogaceniem jej o nowe pomysly Jesli juz 
czyms imponuje - to poziomem trudnosci, ktory 
(jak na moj gust) jest bardzo wysoki (choc sq 
misje - wyjqtki). Rozumiem, ze pack 
przeznaczony jest dla tych, ktorzy przeszli DC, 
wipe misje nie mogq bye zbyt iatwe... ale c y a 
przegipto nieco w druga stronp. Sumujqc „za i 
przeciw" uwazam, ze CWjest produktem 

zaledwie poprawnym. ■ 

nj-Acno* 
Producent: 
Take 2 Inleraclive 

Wymagania: 
p 90, sve a, lemwjBiuti-COtf* 
W'm'SS. Vaita 

Dystrybutor: 
L.E.M 
lei (022) 6428165 

mozemy stanqc tak po stronie Obcych, jak i 
ludzi. Podobnie jak w DC, na planszy 
dodatkowo egzystujq sprzymierzone z nami 
(do czasu, do czasu. J sity komputera. 

Council Wars oferuje nam IB misji, 
podzielonych na dwie 8-scenariuszowe 
kampanie (po jednej dla ludzi i Obcych). Nie 
jest to za wiele. Tym bardziej, ze autorzy nie 
dolozyli zadnych misji solowych. Nie popisali 
sip tez zbytnio przy rozbudowie dwiata gry. 
Owszem sq nowe cut-scenki (jak zawsze tylez 
krwiste, jak czodowe - oglqdajqc je mam 
wrazenie, ze siedzp w ktnis na kolejnym 
sequelu Aliens), przemydfnfe przemieszana ze 
starymi. Sq jakieS retusze grafikk Sq dwie 
nowe jednostki (po jednej na strong chyba 
tylko po to, by uefowodnid, ze cod jednak w 
grze dodano). Wszystko to robs wrazenie. 
dott powierzdidWnych kosmetycznych 
poprawek. Tym bardziej, ze cele kolejnych misji 
sq do siebie niemal blizniaezo podobne: tak czy 
siak, zwykle chodzi o to, by zr6wnac z ziemiq 
(ops, glebq) bazy wrogow. W wypadku 
kampanii Obcych jest nieco lepiej - ale 
niewiele. Tez wipkszosc zadan jest na jedno 
kopyto (czy mackp). Owszem, czasem trafi sip 
jakid smaezek, chocby ciekawa i zmuszajqca 
do wysilku modyfikaeja standardowego 
zadania. Np. w pierwszej (po stronie ludzi) . 
misji musimy zniszczyc trzy siedziby Obcych, 
majqc dmiesznie malo zofnierzy. Po wykryciu 
kazdej kolejnej bazy otrzymujemy posilki - i to 

U gory: 
Bralohdjcza wo|na?Tak 
jest, lu nie ma 
wieeznyeb przyiaclol • 
tidy nie ma wroga, dawnl 
sorzymlerzencyblorasie 
za Iby. Jak zapewne pamiptacie, w DC toezyla sip 

bitwa pomipdzy Obcymi i ludzmi o panowanie 
nad Marsem. Council Wars opowiada dalsze 
losy tej wojny, juz po zwycipstwie Ziemian. 0 
jakosci fabuly powiem tylko tyle, ze chop , 
jestem uodporniony na - delikatnie mowfqc - 
jej wqtlosc w wipkszosci gier, to Council Wars 
wystawila mojqcierpliwodd na ciqzkq prdb?, 
Qkazu}e sip, ze terraformowenie Merso 
Przebiega x wlelksmi oporami: w poszukiwaniu 
surowedw i dagodniejszycb warunkdw ludzie 

sip na „clemr>3 stronp Marssr 
tcokoSwiek mialohy to znaezyd - bo z 
asLronamicznego punktu widzenia jest to 
100% peikot) i tarn natykajg sip na forteep 
Obcych, w ktdrej spokojnie zyjq sobie 
l^ywddcy Ufoll, chronieni naturalnie przez 
6|itarng gwardEp a mndstwo wojska. Czemu 
%oke Rada nie ewakuowala si? po 
Zwyoi?stwJ& ludzi lub czemu, fnejgc jeszcze 
tvlo wojBka, Ufofe nie prowadziti dslej wslki - 
to m slodki sekret Obcych (lub objaw 
ro;!fni?kczenifl mdzgu scenarzystdwJ. A dalej 
^ m wiacie: dochodzi do start, w ktfirych 

astanawiajgc sip nad tym, 
podzielitem sobie dyski z misjami 
na dwie kategorie: ta pierwsza 
to zestay/y, w ktdrych tworcy 
poszli na ilosc, pakujgc mozliwie 
duzo misji, ktore w niezym nie 
odbiegajq od tych, w jakie 

gralismy w oryginalnej wersji gry - vide data- 
dyski do np. Steel Panthers. Druga (lepsza) 
kategoria to packi zawierajqce moze i niewiele 
misji, ale za to znaczqco rozbudowane w 
stosunku do pierwowzoru, wzbogacone o 
nowe jednostki itp. W pierwszej liezy sip tylko 
ilosc, w drugiej giownie jakosd zmian. Do 
ktorej kategorii zaliezye Council Wars, czyli 
zestaw z misjami do Dark Colony? 
[Pamiptacie? To taki calkiem czadowy RTS, 
recenzowany w pazdziernikowym CDAT Otoz - 
ani do pierwszej, ani do drugiej. Autorzy poszli 
po najmniejszej linn oporu, tworzgc nowg 
kategorip: malo misji i malo ulepszen. Wqtpip 
jednak, by ten nowy standard spotkal sip z 
entuzjastycznym przyjpciem u graezy. 



FI'SZ. 

Oliroilzilo oslaliiimi czasy wszelakiej masci "samoclioddwkami", oj 

oliroilzilo! A co ilruya z nich lo konwersja lonsolowo-pecelowa". A co 

dniya z leyo lo... yorsza; w coraz liardziej kiepskim, zrpcznosciowym 

ujyciu. My, "realisci", wyraznie nio mamy szczpscia do takich 

liczei'flbek... l\lio piszp o tym hez powodu. Tali tez ma sip bowiem nzecz z 

ilauvnym hileoi z PlayStation - Formula 1 '97. Oldz ukazat sip on 

wneszcie na ekranach monilorow blaszakow. Choc - z uwagi na to, jak 

prezenluje sip calosc, dopisac nalozaloby rdwniez - nieslety... 

Gem.ini 

przeciez mialo bye tak pi^knie, 
ech! I wszelkie poczqtkowe znaki 
na ziemi i niebie gtosily, ze tak 
wlasnie b?dzie. Nie da si? bowiem 
ukryc, ze w istny zachwyt 
wprawilo mnie najpierw 
niesamowicie klimatyezne, choc 
baaardzo nietypowe interko 

(zaprawd? powiadam Warn - czegos podobnego w 
gierach “haczqcych" o Formut? 1 jeszcze nie 
bylo...!], a za moment peine wyezekiwania drzenie 
rgk oraz g?siq skork? na catym ciele wywolal 
widok planszy tytufowej, Ech, ta jakze obiecujqca 
mnogosc zastrzezonych, elitarnych znakow 
handlowych... Wsrdd nich oczywidcie rdwniez te 

maniakbw cartdw - logo 
FIA. oraz ■ d!a greezy w 
ogdle - 3Dfx, Dolby 
Surrounds QSound. 
Wszystko to razem 
obiecywalo uezt? dla oka 
i ucha, jakiej dotychczas 
nie mielismy okazji 
probowac! I wszystko to 
razem sprawilo, ze 
znaeznie trudniejsza do 
przelkni?cia stala si? 
gorycz rozczarowanta. 
Ech, wszystko 
marnosc... Choc tej 
akurat nikt raezej si^ nie 
spodziewal. A mimo to 
jednak wlasnie w ten 
sposob nalezaloby 
okreslic caloksztalt 
tego, co bylo w FI 97 
pozniej; po intrze i 
planszy wst?pnej. 

Ot, wezmy na warsztat wlasnie kwesti? oprawy 
wizualnej; oczywiscie 3Dfx i... wfasciwie nic poza 
nim. Nasz redakcyjny specialists od grafiki, 
Madbrush, stwierdzil wprost, iz fakt, ze jednak 
jakos si? to w ogole prezentuje to zasluga 3Dfx i 
niczego poza nim. Az strach pomysled, co by si? 
stalo, gdyby zabraklo dopalacza... Podobnie 
zresztq jest z dzwi?kiem - niby Dolby, niby 
QSound, coz jednak z tego, gdy odglosy miejscami 
doslownie az "chrupig"? Zresztq i to nie jest 
najistotniejsze. Taknaprawd? pryzmatem, przez 
ktbry postrzegam obecnie t? gr?, jest jej fatalna 
wr?cz grywalnosc! Przykro mi tak mdwic, tak to 
si? jednak niestety przedstawia. Oto bowiem w 
grze szwankuje to, co ZAWSZE stanowi podstaw? 
kazdej swietnej samochodowki, a scislej: kazdej 
symulacji czy to bolidow Formuly 1, czy CART - 
realnosc kierowania... I naprawd? nie czepiam si? 
szczegdlow i nie wymagam od kazdego tytulu 
cudow na miar? TOCA czy Precision Racing. 
Skqdze imm - to byloby zbyt pi?kne. A jednak 
nie jestem w stanie bez zgrzytania z?bami 
przetrwac *cuddwH, jakie wyrehia ten rozp?dzony 
"quasi-botid'i Oto bowiem iezdz?c "na 
klawiszach" wielokrotnie wr?cz dlawilam si? 
klqtwami, ktdrych - przez wzgiqd na pracujqc? 
obok Jaspin ■ nie oSmielilem si? wypowiadac 
glosno... A byto one - niestety - uzasadnione! Oto 
bowiem z namolnym uporem i bezmy3lno£c5q nasz 
rozp?dzony ponad grantee pojmowanie "zwyklych" 
kierowebw I ■ m zrozumiab - niemal zupelnie 
niesterowny bolid, podezas wchodzenia w luk 
nagle zaezyna baaardzo ochoczo skr?cad. Niby 
wszystko swietnie, jednak czyni on to na tyle 
nieudolnie, coraz bardziej zaciebniajqc tor skr?tu, 
ze duzo cz?Sciej “rzeibi" si? kola wewn?trzne niz 
zewn?trznef Bolid wr?cz owija si? - przykladowo - 
wokdf Wewn?trznej bandy. Wyglgda to dokladnie 
tak, jakby aufcorzy kompletnie zapomnieli o 
dziataniu sily odbfodkowej... Zabawne? Co wi?cej: 
wszystko to w trybie Championship, czyll tej 
bardziej reainej cz?£ci FI 97. Tego zadP co dzieje 
si? na Arcade nie sposbb opisab cenzuralnymi 
slowami. Krbtko - caly czas do przodu, hamulce 
nie istniej? tbo nie muszgl i nre przejmujcie si? 
przeszkodami terenowymi, efektowne zwyci?stwo 
macie w kieszeni! I tylko cichym, nie§mialym 
glosem pytam: GOZIE w tym wszystkim radobc z 
wygranej? Ech, marnoSb... 

„,,i czul 

Teak. W taki wlasnie nieszcz?sny sposob 
prezentuje si? ta rbwnie nieszcz?sna gra. A mialo 
byb tak wspaniala. Niestety ■ tego typu 
nastawienia to 
jedynie utuda 
rratwnych. b Co widab, sfychac... 

spragnionych wspanialosci umyslow... Czy jednak 
wsrod tej calej Mn?dzy i rozpaezy" daj? si? 
odnalezc jakies mocniejsze punkty? A i owszem. 
S? to jednak wytqcznie ’‘przyprawy'1 do tego, co 
powinno bye tresciq gry. Oczywiscie grafika. 
Wczesniej wyrazilem si? o niej dose 
nieprecyzyjnie; ogolnie ona naprawd? nie jest zla. 
W kazdym razie nie denerwuje,.. Wi?cej: jest 
nawet w miar? przyjemna. Ale nic wi?cej. I gdyby 
nie akcelerator, byloby straszliwie... Podobnie 
zresztq ma si? sprawa z dzwi?kiem i ogolnie tlem 
muzyeznym. Zarowno jedno, jak i drugie sq po 
prostu niezauwazalne. No, zjednym malym 
wyjgtkiem: zmiana sciezki audio na plycie 
powoduje zamrozenie na moment calej 
rozgrywki... Jest to tym bardziej dolujgce, ze 
zwolnienie wszelkich pauz w grze owocuje dose 
wyraznym "kopem w plecy" auta, A dokladniej: 
pozyeja naszego bolidu zmienia si? w znacz^cy 
sposob: wyglgda to tak, jak gdyby w czasie 
przymusowej przerwy samochod jechal jeszcze 
przez kilka chwil sam, bez naszego udzialu... Co 
gorsza: my nie widzimy tej translokacji. 
Poprdbujcie sami z wlqczaniem i wylqczaniem 
pauzy - zastrzegam jednak: na prostej drodze i 
przy calkowitym braku innych bolidow w zasi?gu 
wzroku,.. 

Dlugo by jeszcze mozna mowic zarowno o mniej 
czy bardziej widocznych “plusach" FI - o efektach 
echa w tunelu na torze w Monte Carlo, o istnym 
ryku ludzi zgromadzonych na trybunach, o 
zabrudzeniach pojawiajqcych si? na kamerach, o 
wirtualnym kokpicie, o zmiennej aurze... - jak i, dla 
rownowagi, o mniej czy bardziej dotkliwych 
mankamentach: o wyciszajqcym si? zupelnie przy 
niskich obrotach odglosie pracy silnika, o istnej 
niemoznosci gry za pomocq joya, o braku postaci 
Jaques Villeneuve (komentarz omija jego 
nazwisko, zadowalajqc si? okresleniami typu: 
mlody Kanadyjczyk, pierwszy Williams itp,; brak 
jego fotografii) i tak dalej, i tak dalej... Daje to 
jednak - mam nadziej? - pewien przekrojowy obraz 
calosci. Jakze nierownej calosci.. 

Dlatego tez i ocena FI 97 nie jest ocen? zapewne 
zupelnie obiektywn?. Ta gra to po prostu koktajl, 
w ktorym dokladnie wymieszane zostaly eiementy 
dobre (ba, miejscami bardzo dobra!J i fatalnymi. 
Ogdlnie jednak mozna zaryzykowad twierdzenie, 
ze dla podobnych do mnie pod wzgl?dem gustu 
graczy-realistdw tytul ten b?dzie ogromnym 
rozczarowaniem. Dla mib^nikdw samcchodowych 
zr?cznodci6wek - sam nie wiem ■ byd meze jednak 
to produkt godzien uwagi?- Chociaz, jakby si? nad 
tym zastanowid, i TAK1M kerowaniem,,, I dlatego 
tez tyJko pi?tka. Piqtka jako prtiba uSrednienia 
elementdw wybitnych i slabych. Odnoszgc si? do 
porownania - FI na prostych smiga, ze az milo; 
na zakr?tach jednak zaezyna si? straszliwie 
krztusrc. A przeciez mialo bye tak pi?knie... Ech... 

Producent: 
Psygnosis Iff 

Wymagania: 
w95, pi 66, 2xcdrom, 
16mbram, 3dfx, awe32 

Dystrybutor: 
CD Projekt 
tel. (022) 250703 

Internet: hupy/www.p^gn^Ls.ccm 



Jam jest UbiL 
Ubik 

zli to pracownicy agencji Hollisa (praktycznie sg 
to juz przest?pcy dzialajqcy na ..dopingu" 
narkotycznym, wszczepiajgcy sobie implanty 
itp.). Ci dobrzy (nasi) sg ludzmi z agencji 

1$ jest, w koncii pejawila sip ora, lipilp 

jftpaiiiiacjf jednei i iiajwspanialszKcii ksialel! 

$ powstaiifcl) w osiainini polwiijczu. Ubik, 

aoloi’Siwa PI. Bitoia, josi ilia wiiilu czyleliiiMw 

«(puiviescto iiullowa. Oia irniie byt to jak eios 

siolkiem w glows • po pmylaiiiii osialoioj 

group llbika siaiiziaiem etiiaiy, i OBfiipienicm 

ijialrujac sip w Solaim, w staoie dziwnBj 

itafliiscijppzBiiBGiSirdWiwai'yiTii 

psydioileliczito abrazy... JesH Plus die gal ito l«j 

pt y szczpseia, by „z«iiei‘zyc" sip i to Ksfezks - 

gsrpCB poieeara; iiieene waienia pwacaiilowane, 

disc lakfupa spaya aP aiiorey sporego 

spiky iiileleiiiuatoep. fo Iakjeztlzenie 

spplowyni saniochadeni na peiup gazie • wieiki 

wpiaMleijaka radocba... 

Mac Abra Trzymajqc w dfoni trzy kampakty z 
Ubikiem czufem jak miotafy mnq 
sprzeczne uczucia. Z jednej strony 
cieszyfem si?, ze b?d? mial 
ponownie okazj? do zanurzenia si? w 
wykreowanej w ksiqzce obipdnej 

rzeczywistosci; z drugiej strony obawiatem si?, 
iz tworcy gry nie sprostajq zadaniu. Problem w 
tym, ze Ubik jest dzielem, ktorego praktycznie 
nie da si? w zadowalajqcy sposob przeniesc na 
ekrany - czy to kin, czy tez monitorow 
komputerow. Od razu wi?c byfo dla mnie jasne, 
ze komputerowa wersja tej ksiqzki musi bye 
tylko cieniem pierwowzoru, wykorzystujqcym 
poszczegolne oryginalne wqtki, epizody i 
postacie w celu stworzenia zupelnie nowej 
fabufy, I tak jest w rzeczywistosci. Na pudelku 
widnieje nawet napis „na motywach powiesci 
OJbik]' wi?c nie mozna nawet miec nadziei na 
zbytni? wiernosc „prototypowi"... Ale dla tych, 
ktorzy nie czytali Ubika, b?dzie to po prostu 
dobry i oryginalny w zamysle program, Iqczqcy 
Glementy przygodowki i gry akcji oraz 
"Pozyczajqcy" sporo z RPG, Lecz tradycyjnie (w 
Pfzypadku takich miksow) mifosnikow gier 
^venture moze zniech?cic duza ilosc mniej lub 
tardziej trywialnych strzelanin, 
wyniagajqcych szybkiej r?ki i pewnego oka, 
2aa mifosnicy akcji (o ile nie znajq 
an9ielskiego w stopniu wystarczajqcym do 
2rozumienia dialogow] ugrz?znq w momencie, 
9dy np. trzeba b?dzie przekonac danq postac, 
bV zechciala z nami wspofpracowac [ale spoko, 
Polscy graeze - dystrybutor zapowiedzial na 
C2erwiec w pelni zlokalizowanq edycj? gry]. 

Swiaty ksiqzkowego i ko impute rowego Ubika sq 
pozornie dose zblizone. Akcja rozgrywo si? w 
niedalekiej przyszlosci, w rzeczywisijpSpL w 
ktorej ludzie obdarzeni mocq psUtslepaci itp.l 
nie sq traktowani jak wybryki natury; telepata 
to taki sam dobry i nie budzqoy sefumienia 
zawod jak dziS np, makler, Istnfeja ifeoraiie 
zatrudmojqce taNaCrh wtaMeiosobnikiw JeflneK 
w tym nuejscu □ ra znaczqco odbie^s od 
autorskiej wersji £wiata. U Dicka Itttfzi tycn 
wynajmowato si? np. w celu szpiegasfctoa 
przemyslowego; tym samym dzialaEy specjalrte 
ageneje, ktore mialy za zed Bn re przeciwdzie1 1 
takim praktykom. Psi-meni u Picka 
przypominali 
dzisiejszyeh 
prywatnych 
detektywow, 
ktorzy nie sq ani 
dobrzy, ani zli - 
po prostu 
wypelniajq 

zlecone 
zadania najlepiej 
jak potrafiq, nie 
przejmujqc si? tym, kto i po 
co ich wynajql. W Ubiku „made by Cryo* tych 
ludzi podzielono natomiast na dwie kategorie. Ci 

opowiesci 
o telepatycznych 

starciach degraduje si? w 
tym rribmencie do poziomu co 

nojwy^j embitnej scrzalanmy w kjjjnacie 
npJSyncfate Wars. Inna jggtt, ze (jak juz 

wtepomnialem] nie da si? zekranrzowad Ubika 
inaezej nrz kosztem yyialu f’ozmaitych 

Rucintera, ktorzy wspierajq odpowiednie wladze 
(FBI itp.) w neutralizacji i eksterminacji tych 
zlych. 

Co yyjgcej, o ile w ksiqzce walka pomi?dzy ludzmi 
i obu agencji odbywala si? tylko w sferze psi, a 
nOptrafizaeja nie byla rdwnoznaczna z fizyeznq 
likwldccj? oponenta, to w komputerowej wersji 
mamy jbz ria stariie kilkadziesigt (!) giwer, 
grenatow itpr za pomoc? ktdrych mozemy w 

Ibtrdzo dosfowny sposdb wylqczyc z akcji 
przeciiwnika,. Natural nie mozna tez do 
tego celu wykorzystac moce psi - ale 

jednak tak czy siak ostatnie slowo zwykle 
nalezy do tego, kto naciska spust. 

Samymi psi-menami daleko nie 
dziemy (zresztq nawet om sq 
rejeni - a to od razu 

pkazuje, co w grze jest 
najwazniejsze). Moim zdaniem 

jest to ogromne zubozenie 
Ubika, ktory i 

psychodelicznej i 
zakr?conej do 

szescianu 

Huraer05/98 
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upnoszczeh. Ale czy aby w przypadku 
produktu Cryo uproszczenia te me poszly za 

daleko? Oto jest pytanie! 

No dobra, do£<5 hBmletyzaweniB. Pora na 
konkrety. Nazywasz si? Joe Chip, jested 
prawg r?k$ Ruciotera i szefem jego ludzi. 
Przed Tobq sporo misji do wykonenia - zli 
holiisterowcy knujq na pot?g?l fOstatnia 
dygresja * w oryginalnym Ubiku Joe Chip by! 
urz?dasem> nieudacznikiem i ofermq; 
powiedzmy, ze petnil rol? zblizonq do 
podrz?dnego ksi?gowego. By! po prostu 
zalosnq postaci? przypadkiem zaplqtanq 
Mpomi?dzy ostnza pot?znych szermierzy”. 
Tymczasem w grze jest to energiczny i - nie 
ukrywajmy - przystojny dowodca; tym samym 
z oryginalnym Chipem Iqczy go tylko nazwisko. 
I tak samo jest z wi?kszosciq oryginalnych 
..ubikowych" rozwiqzari.) Giownym zadaniem 
Joego jest skompletowanie ekipy do 
wykonania danej misji (plus bezposrednie 
uczestnictwo i dowodzenie w starciachl. Jego 

Po prawej: 
Swiat Utiika jesl 
wystarczajaco mroczny, 
by poczac dreszcz... 
Szkoda wlec ze w grze 
nie ma zawiele 
ksiazkowego klimalu... 

Nalezy si? Warn troch? slow na 
temat zdolnosci paranormalnych. W 
koncu w Ubiku pefniq one bardzo waznq rol?, 
podobnq do tej, co Moc w Jedi Knight. 
Wyrozniamy szesc odmian sil psi. Biologiczna - 
oddzialywanie na istoty zywe, np. chwilowy 
paraliz lub calkowite uleczenie wybranego 

:OSobnika; materialna - dziala tylko na 
mechanizmy, np, blokowanie dzialania silnika 
pojazdu,.. lub broni wroga; mentalna - kontrola 
umyslowa; energetyczna - przysmazamy wroga 
wytadowaniami energii; kinetyczna - dobra np. 
przy odchylaniu toru pociskow; temporalna - 
manipulacja czasem! Kazdy psi-agent obdarzony 

jest (wyjsciowo) zdolnosciami w jednej 
z wymienionych kategorii, przy 
czym posiada dwie mozliwosci 
dzialania - ofensywn? i 
defensywnq. W miar? uplywu 

czasu jest szansa na opanowanie nowych 
zdolnosci psi, jak i rozwijanie juz posiadanych. 
Psi-meni maj? bowiem przed sobq 6 kolejnych 
stopni wtajemniczenia. W efekcie daje to blisko 
50 (dokladnie: 48) rozmaitych mozliwosci 
oddzialywania sitami parapsychicznymi! 
Naturalnie kazdy psi-men posiada ograniczon? 
..wydajnosc’1 i podczas misji z jego umiej?tnodci 
nalezy korzystac ze sporq rozwag?. Na 
szcz?scie dla pochopnego gracza ludzie ci dodc 
szybko si? regeneruj? i po paru minutach 
przymusowej psi-bezczynnodci zndw sluz? nam 
swoimi dziwnymi talentami. Oprocz doskonalenia 
si? w oddzialywaniu psi nasi ludzie mogq tez 
zdobywac juz zupelnie tradycyjnie umiej?tnosci: 
np. snajpera, h'ackera (takl), zwiadowcy, 
szturmowca, demolishera (niszczyciela?), 

lekarza. A i Joe Chip moze sobie od czasu do 
czasu zafundowac nowego - nomen-omen - 
chipa (taktycznego), ktory umozliwi mu 
efektywniejsze dowodzenie (np. dzi?ki 
przyspieszeniu czasu reakcji), 
W Ubiku istnieje tez cos takiegcf, jak 
cyberprzestrzen (nieobecna w ksiqzce), gdzie 
mozna sporo i efektownie namieszac - o ile ma 
si? do tego odpowiednie predyspozycje i 
umiej?tnodci. Ostrzegam, ze niewprawni 
hackerzy ryzykuj? tam wypaleniem mdzgu i 
podobnymi ..atrakcjami", zas ludzie Hollisa s? 
,,w te klocki" prawdziwymi mistrzami... 
Zostaliscie ostrzezeni! Uprzedzam, ze 
cyberprzestrzen jest praktycznie nieobecna na 
poziomie trudnosci easy. I wbrew pozorom nie 
jest to wada gry; bezpieczne poruszanie si? w 

zycie nie jest proste. Nie wspominam juz 
nawet szerzej o tym, ze Joe, pal?taj?c si? po 
biurowcu Rucintera (par? ladnych pi?ter), 
nawiqzuje rozmaite kontakty, cz?sto 
przydatne w dalszej cz?sci gry, i wplqtuje si? 
w rozmaite tarapaty. Skoncentrujmy si? na 
jego giownym zadaniu: 
problemach, jakie wynikaj? 
z pelnienia funkcji 
dowodcy. 

Po pierwsze ogranicza 
go budzet, ktorego nie 
moze przekroczyc. A 
tu trzeba wynaj?c 
ludzi, zakupic osprz?t, 
zaplacic informatorom 
za ich cenn? wiedz?,.. 
Po drugie musi dobrac 
odpowiednich ludzi do 
odpowiedniego 

zadania. Na poczqtku nie 
jest to zbyt trudne - bierze 
si? zawsze jakiegos 
mi?sniaka z odpowiednio 
wielkim kawalem zelastwa' 
w lapie i maksymalnie 
napakowanego psi-mena o 
dowolnej specjalnosci. Ale 
w miar? rozwoju fabuty 
okazuje si?, ze w obr?bie 
obu kategorii istnieje wiele 
profesji; dobor wfasciwego 
czlowieka jest coraz 
trudniejszy i ma olbrzymi 
wplyw na koncowy wynik 
misji. Wybranych ludzi 
nalezy 
odpowiednio 
wyposazyc 
tbron, 
amunicja, 
pancerz, 
medpakiety, 

inne bajerki), Gdy macie problemy z 
podj?ciem decyzji w tej czy innej 
sprawie - wyr?czy Was komputer, 
ale sami tworcy gry piszq, iz radzq 
NIE korzystac z tej opcji przy duzym 
stopniu zaawansowania rozgrywki. 
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cyberprzestrzeni to jeden z najtrudniejszych 
eiementdw rozgrywki, wi?c dla poczqtkujqcych 
bylby on tylko dodatkowym stresem, Swoj? 
arogq, niezaleznfe od poziomu trydrtoSci. gra i 
tak jest pierurisko trudna do ukodczenia. Mimo 

przykrych i bofesnych doSwisdczefi i 
cyberprzestrzenEq, musz? przyzned, zb akurat 
V’ odst?pstwo od wersji ksiqzkowej przyj^lem i 
wielkim uznaniem. 

A ,ak wyglqde sama gra? Wspommiatem jui o 
sporym podobiertstwie do Syndicate Wars, 
Dodajcie do tego nieco Flashbacka, szczypt? 
Blade Runnera oraz spor? miark? elementow 
klcisycznej przygodowki [zrealizowanej w 
konwencji np. Men in Black; jest 110 postaci, z 
kt.drymi mozna pogadac) i made juz mniej wi?cej 
wizj? realizacji Ubika. Postacie sq 
trojwymiarovye, poruszajq si? w sumie plynnie i 
nacuralnie (dzi?ki motion-capture). Mozemy 
dowodzid tak calq grupq agentow, jak i jednq 
postaciq, przelqczajqc si? w dowolnej chwili na 
wybranego osobnika. Akcj? oglqdamy z wielu 
uj^c kamery. Do wyboru mamy ustalenie 
automatycznej zmiany uj?c kamer jak i „r?czne" 
ustawienie odpowiadajqcego nam uj?cia. Jednak 
obie opcje majq swoje wady, Przy 
automatycznym ustawieniu kamery nie zawsze 
widzimy to, co powinnismy [np. wyjscie czy 
czajqcego si? w jakims zakamarku wroga), 
czcsem zad nagle zmiany uj?c wptywajq na 
gracza dezorientujqco. Ustawienie r?czne jest z 

kolei pracochlonne (czasem jest i 10 
dost?pnych uj?c!), zas w momencie gdy 
dochodzi do strzelaniny, wybor optymalnego 
widoku pola akcji zabiera nam sporo cennego 
czasu. Nie pomaga tez w orientacji rysowana na 
biezqco mapa, ktdra (po zmianie kazdej lokacji) 
ignoruje wczedniej ustalone parametry jej 
powi?kszenia itp. Ponadto opcja „szkla 
powi?kszajqcegaH jest dobrze pomydlana, ale 
fatslnie zreslizowana - jej uzyde raczej utrudnia 
niz ulatwia dostrzezenie szczegdtdw oglqdanego 
obiektu. Save to kolejna kropla goryczy. 
Tradycyjnie juz (mam gdzies takq tradycj?!) 
jestesmy pozbawieni mozliwosci jego zrobienia 
w wybranym momencie, co w efekcie zmusza 
gracza do wielokrotnego przechodzenia przez te 
same misje. Co prawda program robi co jakis 
czas tw obr?bie misjil automatyczny save - ale 
to niewielka podecha, gdy po raz 1346 musimy 
wystrzelac tych samych godcl w tym samym 
miejscu... 

Ale najbardziej m?czqcq usterkq w grze jest dla 
mnie... wrodzony ppdebilizm" agentow. Telepata, 
potrafiqcy oddzialywac na mechanizmy, przy 
okazji superkomandos itp, a po skierowaniu catej 
grupy we wskazane miejsce lezie jak slepa 
krowa i... wpada np. w pulweryzator, ktdry 
sieka go na mielone mi?choP albo kretyrisko 
laduje si? pod jakis jadqcy pojazd. Wiecie jak to 
dotuje, gdy tracicie swego czlowieka w taki 
sposob?! Nie wspominajqc juz o przypadkach, 

gdy ofiarq jest sam Joe Chip 
lub jakas wazna postac, ktdrej 
smierc automatycznie 
powoduje komunikat ..mission 
failed"... Wydaje mi si?, ze 
autorzy mogli jednak nieco 
bardziej podrasowac 
inteligencj? prowadzonych 
przez nas postaci. 

Renderowana grafika jest w 
porzqdku. Wprawdzie czasem 
postacie gryzq si? nieco z 
tlem - ale to juz drobiazgi, 
ktore nie razq. Cut-scenki sq 

Po lewej: 
Wftajcle w cyber 
przeslrzeni! 

w sumie miluchne, choc wyglqda na to, ze 
czasem ich twdrcom zabraklo pomyslow na 
fabul?. Ilez razy mozna patrzec na rozmaite 
uj?cia lecqcego pojazdu z naszq ekipq w srodku? 
0 ile unosimy si? nad miastem, to jest jeszcze 
na co zerkac - ale poza nim mozemy zwykle 
..podzrwiac" statyczne obrazki z pi?knymi 
krajobrazami b?dqcymi ttem dla naszego 
pojazdu. Dzwi?k - no, w sumie tez bez 
znaczqcych uwag krytycznych (moze poza 
slyszalnymi szumami przy niektorych efektach), 
choc z pochwalami tez bym zbytnio si? nie 
spieszyt. Muzyka jest cool. Interface sterujqcy: 
tu mila niespodzianka - wyjqtkowo prosty do 
opanowania i bardzo przyjazny. Gra instaluje si? 
na okolo 60 Mb Ram, choc - aby nie irytowaly 
nas nieustajqce dogrywki kazdej lokacji - 
wskazane jest doinstalowanie okolo 150 Mb... 
kazdej misji z osobna (tzn. grajqc w dowolnq 
misj? dogrywasz za pomocq odpowiedniego 

menu te xxx Mb na HDD i wtedy (dopiero) 
wszystko si? ladnie toczy, bez ciqglych 
irytujqcych przerw. 

Rusy: 
-PHMfyvral 

■ ft wif kip fill 
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ircfttftj 
- tnsiszafcJi 
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Qcena: 

Moje zdanie? Jako ortodoksyjny fan Ubika 
jestem ogdlnie rozczarowany, poniewaz ksiqzka 
zostala w pot?zny sposdb splycona i 
przerobiona na zupelnie inn? histori?. Ale 
patrzqc obiektywnie: Ubik jest porz?dn? i 
trzymajqc? w napi?ciu produkcj?. Mozliwosci 
dzialania sq spore, wykonanie (mimo rozmaitych 
wytkni?tych usterek) rdwniez robi pozytywne 
wrazenie. Ci, ktdrzy nie czytali Ubika - b?d? 
zadowoleni. Ci, ktdrzy czytali - no cdz, 
westchn? sobie i tez zaczn? grad, chod juz z 
odpowiednio mniejszym entuzjazmem. 

Bylem zanim hyf £wiat 
Stwarzylem zywych i miejsca gdzie zyj? 

Jestem 
Jestsm wszqdzie 

Jam jest Ubik 

Ps, Ubik tp siowa pochodzqce od tacirisfciego 
ubique - wszechobecny. Ocen? wystawifem z 
punktu widzenia osoby, ktdra ME czytflla te| 
ksiqzki. Czytelnicy niech sobie odejm? 1 punkt 

Praducent: 
Ciyo 

Wymagania: 
P-133,16 Mb fern, Windwffi'95, DirecK 5 0, 

SVGA z 2 Mh fan. Narta jmcyczra, CDxfl 

Internet: hityjfww.w/fr 

Dystrybutor: 
IPS 

■irieradlve.dOFn 
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Nieoczeki 
Ksiaze i Tchorz 
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Anakha ~ Wpewnym krolestwie zyt 
sobie przeciptny mtody 
cztowiek, ktory nad pracs 
przedkfadat przesiadywanie 
w tawernie i wystuchiwanie 
opowiesci bardow [taka 

starodawna wersja kabldwki). Stowem - rowny 
chfop. Nadanzyla mu sis okazja szybkiego 
awansu spotecznego, z pomini^ciem kilku 
szczebli, na stanowisko ksi^cia. Transakcja 
zostala zawarta za posrednictwem 
przedstawiciela Piekla, spotki z n.n. (z 
nieograniczonq nieodpowiedzialnoscig]. 
Przedstawiciel ow chcial wyrobid ponad 
norm§ naginajqc pars przepisow. Koniec 
koncdw nasz bohater znalazl sis w ciele ksiscia, 
zas dusza nastspcy tronu trafita do miejsca o 
klimacie mocno tropikalnym. Nie zeby Galadora 
[bo tak nazywal sis nasz przedsisbiorczy obibok] 
to martwifo, klopot w tym, ze ksiqzs mial 
wfasnie stoczyc walks z rostym i 
mesympatycznym byczkiem o swojskim imieniu - 
Czarny Rycerz. Wobec takiego obrotu sprawy 
nasz bohater postanowil udac sis do 
zarzgdu spolki i ztozyd zazalenie. 

(Pytanie brzmi, po co ja sis wysilam 
streszczajqc wprowadzenie, skoro 
prawie wszyscy juz je znajq na pamisc 
z zapowiedzi i chcq dowiedzied sis 

zamiana miejsc i 
czegos na temat samej gry. Odpowiedz jest 
prosta - placq mi od ilosci znakdw, a za cos 
trzeba moc kupowac gry. No, ale teraz juz 
konkretnie). 

Otoz to wprowadzenie, ktore wlasnie 
strescifem, zajmuje w grze okolo pisciu i pol 
minuty. I byloby swietnie, gdyby przez ten czas 
gracz raczony byt jakims ladnym i utrzymanym w 
klimacie filmikiem. A nie jest. W zamian za to 
oglqdamy sobie pojedynczy kadr, na ktorym 
miele ozorem mag o imieniu Arivald. Fakt, ze 
glosu uzyczyt mu znany polski aktor Kazimierz 
Kaczor, jednakze autorzy gry mogli pokusid sis o 
cos bardziej efektywnego (jak na przyklad 
pokazanie sceny Galadora zwiewajqcego przed 
Czarnym Rycerzem). Pisciominutowe kwakanie 
to chyba nie jest to, co tygrysy lubig 
najbardziej. Jezeli dodamy do tego fakt, ze w 
niektorych momentach "siada" synchronizacja i 
po skodczeniu dialogu mag jeszcze przez 
sekunds porusza nieskladnie ustami, to 
zorientujecie sis, ze intro nie jest mocnq stronq 
tej gry. 

Lekko rozczarowany zabieram sis do zabawy. 
Nastspuje euforia, ktora jednak zaktocana jest 
dziwnymi doznaniami pfynqcymi z narzgdow 
sluchowych. Co jest - glosniki mi sis 
“wysypaly"? Gorqczkowo wpycham kompakt z 
Quake II do czytnika i odpalam dziewiqtp dciezks 
audio, Ocfdycham i ulgs * w najmroczniejsze 
zakamarki osobowodci odpycham wzbudzonq 
przez znajome tony zpdz? mordu i zagl^dam do 

pliktiw gry, Nie, to niemozliwe. Patrzs jeszcze 
raz - nie chce byd inaczej. Muzyka ma 

znajome rmiqneme *,mid. 

Tak sis zabawnie sklada, ze mam w 
domu karts Sound Blaster 16, ktdra, 
jak wiadomo, nie jest wyposazona w 

wavetable. Smiem tez twierdzid, ze 
"posiadacze slabszych 

komputerdw" tez tego cuda 

Numer 15/98 
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Qcena: 

9 486/66,16MB RAM,CDk2, 
Win 95 

IPS 
tel.(022) 6422761 

Internet: http://www.metropolisxom.pl 

Hum mm 

nie majq, wi?c niestety nie b?dq mogli 
doswiadczyc “sciezki dzwi?kowej godnej nagrody 
Grammy” i b?dq musieli albo stuchac dose 
kulejqcej jakosciowo muzyezki, albo jq wylqczyc. 
Inna sprawa, ze karty dzwi?kowe taniejq teraz 
dose szybko i AWE 32 (lub 64] znajdzie si? w 
zasi?gu wi?kszej rzeszy graezy. Po ustaleniu 
tych faktdw zabratem si? znow do gry. Trzeba 
przyznac, ze w tym momencie zaczqlem si? 
zastanawiac, czy nie mam do czynienia ze 
zjawiskiem opisanym na poczqtku. Jednakze w 
miar? grania moja opinia zacz?ta ulegac 
jednostajnej Poprawie [wypraszam sobie! J.P.l i 
zaczqlem zblizac si? do stanu wymienionego 
uprzednio. Nalezy bowiem powiedziec, ze do 
tego momentu wymienitem 95% zarzutow, jakie 
mam wobec tej gry, Od tej pory nastqpila uczta 
duchowa. 

Zawsze uwazalem i prawdopodobnie b?d? 
uwazal, ze przygodowka powinna miec grafik? 
rysowanq r?cznie. Gry nafaszerowanie 
sekwenejami wideo czy renderowane, nie robiq 
na mnie takiego wrazenia, jak te z serii Monkey 
Island, Broken Sword, Simon the Sorcerer i 
inne. I taki wfadnie typ grafiki ma Ksiqze i 
Tchorz. Krajobrazy sq przepi?kne, kolorowe i nie 
ustqpujq jakosciq wyzej wymienionym 
produkcjom. Ponadto ha kilku ekranach 
zastosowano wieloplanowosc - cos podobnego 
mielismy kiedyd w Touche!, jednakze tutaj 
zostafa ona zrealizowana o wiele lepiej. Dzi?ki 
temu uzyskujemy wrazenie trojwymiarowosci i 
gl?bi. Nasz glowny bohater porusza si? bardzo 
plynnie, zresztq jak kazda inna postad 
wyst?pujqca w grze, nie uswiadezymy tu 
zadnych przeskok6w animaeji. Z majstersztykdw 
mozna wymienid jeszcze wspaniale animowany 
cieri bohatera, ktdry zalamuje si? realistycznie 
na roznych przeszkodach. Co tu duzo mdwid - 
grafika wykonana jest perfekcyjnie, nawet 
sereeny zamieszczone obok nie sq w stanie w 
pelni jej oddad. To po prostu trzeba zobaezye. 
Natomiast jezeli ktod po powyzszym wywodzie 
spisal opraw? dzwi?kowq na straty, moze 
spokojnie odetchnqd. Dialogi calkowicie ratujq 
sytuacj?. Zostaly one nagrane z perfekcyjnq 
jakosciq i dzi?ki wspanialej dykcji lektorow dajq 

kazdej z postaci wlasnq osobowodd. Wprawdzie 
Arivald mdglby mdwid troch? gl?bszym glosem, 
ale to kwestia gustu. 

To by bylo tyle, jezeli "idzie" o cz?sc technicznq. 
Teraz par? slow na temat samej fabuty. 
Zaczynamy mianowicie na cmentarzu, w chwil? 
potem otrzymujemy od Arivalda magieznq map?, 
ktdra na razie jest prawie catkowicie 
zaciemniona, jednakze w miar? rozwoju akcji 
odkrywa coraz to nowe lokaeje. Oszcz?dza nam 
ona biegania po ekranach i tracenia czasu na 
dojscie do danego miejsca. Dzi?ki temu mozemy 
bardziej skupid si? na zagadkach. 

‘'Puzzle” wyst?pujqce w grze sq stosunkowo 
logiezne i nie zmuszajq nas do bezsensownego 
klikania gdzie si? tylko da. Aczkolwiek przyznac 
trzeba, ze autorzy mogli pokusic si? o wi?kszq 
ilosc wskazowek; brakuje tez dowcipnych uwag 
przy uzywaniu niektorych przedmiotow na 
ekranie - po pewnym czasie tekst “nie mog? 
tego uzyc" zaezyna po prostu denerwowac. 

Scenariusz jest ciekawy i obfituje w 
najrozniejsze zabawne sytuacje - jak na przyklad 
fragment, kiedy Galador zamienia si? w 
niedzwiedzia. Co tu duzo gadac - Iqczy on w 
sobie wszystkie cechy najciekawszych do tej 
pory przygodowek, Zresztq zach?cam, abydeie 
przekonali si? s.ami. Na koniec drobna uwaga - 
zakonezenie gry zostalo zrealizowane w 
dokladnie taki sam sposob jak poczqtek (z 
wyjqtkiem krotkiego momentu]. Jak by nie byto, 
graez po zarwaniu ilus tarn nocy moze 
oczekiwac czegos wi?cej. Zdaj? sobie spraw?, ze 
najprawdopodobniej zostalo to podyktowane 
wzgl?dami "obj?tosciowymi", jednakze nawet 
kilka statycznych screendw w komiezny sposob 
obrazujqcych dalsze losy bohaterow z gry, z 
leeqeq w tie mowq koncowq, znaeznie 
polepszyloby spraw?. 

I tak powoli zblizamy si? do korica recenzji 
produktu, ktory, mam nadziej?, stanie si? 
kamieniem milowym w rozwoju polskiego 
przemystu gier komputerowych. Ksiqze i Tchorz 
udowadnia bowiem, ze i w Polsce "da si? 
zrobic" wspanialq przygodowk? w starym, 
dobrym stylu, ktora moze z powodzeniem 
konkurowac z produktami zachodnimi. 
Metropolis zresztq produkuje przygoddwki 

Producent: 
Metropolis 

znakomite - w koncu Teenagent byl dwietnie 
pomysfanym i napisanym programem z jednym 
slabszym punktem - grafikq. Teraz firma si? z 
tym uporala - ku ogdlnemu zadowoleniu. 

Wielkim plusem jest umieszczenie dialogdw 
takze w formie napisow, co daje podwdjnq 
korzysc - mozna uruchamiac program 
“bezglodnie" i mogq z niego korzystad osoby 
nieco gorzej siyszqce od innych. 



rLatawce, dmuchawce, wiatr... 
| Rienr^ Piloti 

Czlowiek to taka dziwna bestia, ktbr« pociqga 
wszystko co niemozliwe. Ot chociazby polowanie 
na mamuty • stwory tak wielkie, ze wlekciwie 
niezniszczalne. Znaczy sty teoretycznio, bd w 
praklyce dostarczaly catklem pokaznej ilodci 
mipsa. Podobnie z lataniem. Lataly sobie ptaszki, 
cwierkaly, na biednych ludkdw w dole wydalaly 
produkty przemiany materii... Ludkowie iednak, 
niezebyod razu albo bez pewnych strat 
osobowych, ale w koncu sip latac nauczyli. 

Allor Nie wszyscy jednak, gdyz nadal 
latanie nie jest zbyt powszechne - 
glownie zresztq ze wzgl?du na do6c 
duze wymagania finansowe 
stawiane wszystkim jego 
amatorom. Z myslq o tych, co to 

by bardzo chcieli a nie mogq, powstal caly dzial 
symulatordw doznan towarzyszqcych mniej lub 
bardziej swobodnemu unoszeniu si? w 
przestworzach. Dzial ten dzieli si?, ogolnie rzecz 
biorqc, na dwa pod-dzialy: glownym zadaniem 
pnzedstawicieli pierwszego z nich jest jak 
najskuteczniejsze utrudnienie zycia innym 
"lataczom", natomiast czlonkowie drugiego 
nastawieni s? na eksponowanie przyjemnosci 
plynqcych z samego faktu bycia w powietrzu. 

Po prawej w 
gt?bi: 
" Po wyj&clu ze szkoty 
ladule sic od nn na uasle 
slartowyn..." 

ScisloSci, zostat on zapelniony jedynie do granicy 
dwustu dwudziestu megabajtdw. Miesci si? na 
nim trzydziesci jeden filmikow z podstawowymi 
informacjami odnosnie samej mechaniki lotu * 
oraz obslugi unzqdzen pokladowych: poczqwszy 
od niezupelnie banalnej procedury startu 
[przyznaj? si? bez bicia, ze redakcji zaj?lo to 
okolo trzydziestu minut - bo silnik co chwila 
gasl, a instrukcji nie chcialo si? czytac, J, 
poprzez obslug? radia az do korzystania z 
pomocy nawigacyjnych wlqcznie. Co wazniejsze, 
punkty poruszane w filmach, podobnie jak i 
najwazniejsze aspekty samego unoszenia si? w 
powietrzu, zostaly dodatkowo rozwim?te 
dogl?bniej w instrukcji, ktsirej jedyng wadq 
wydaje si? bye w tym miejscu sis be jakG&fi 
klejenia - szansa pogubienia kartek jest niestety 
az nazbyt bliska jednosci. 

sobie polatac wMd drapaezy chmur, tudziez 
pomi?dzy prz?slami slynnych Zlotych Wrtit. 
Jednak o ile w "szkole” wszystko gralo jak 
nalezy, to z fotela pilota uwidaeznia si? par? tak 
zwanych burakow. Jakze bowiem inaezej nazwea 
beznadziejne wykrywanie kolizji? Owszem, 
czasami dziala ono jak nalezy, ale w wi?kszoSci 
wypadkow jest po prostu do kitu. Po wodzie 
mozna bowiem jezdzic, przez budynki 
przelatywac, a na lotnisku Iqdowad bez 

■tfnwriw’wwmw » --— J 

HI szkole 

ProPilot - najnowsze dzielo Sierry w dziedzinie 
pilotazu - jak na firm? z si?gajqcymi daleko 
wstecz tradyejami w dziedzinie programow 
edukacyjnych przystato (vide taka na przyklad 

Itla fotelu 

Po wyjsciu ze szkoly Iqduje si? od razu na pasie 
startowym siedzqc za sterami Cessny. Jako ze 
jest to lotnisko w poblizu San Francisco, wi?c 
bez zbytniego zagl?biania si? w opeje mozna 

podwozis. Byfoby to w miar? zrozumiale E ot 
takie tarn niewinne siadame na brzuchu ■ gdyby 
nie fakt, ze maszyna utraymuja si? na £mig!e, 
mozna na nim kolowad rdwnie sprawnie na 
kOlkach podwozia, a ewentualny pdiniejszy 
ponowny start to dziecirwa igraezke,. 

seria o Larrym, eee, znaczy si? kolejne wersje 
The Incredible Machine] ktadzie bardzo duzy 
nacisk na wprowadzenie nawet calkiem 
zielonych we wspanialy swiat podniebnych 
ewolucji. Temat ten potraktowany zostal bardzo 
powaznie, poswi?cono mu bowiem znaez? cz?sc 
gnubasnej, prawie trzystustronicowej (!] 
'ristrukcji oraz pi?cdziesiqt procent zajmowanej 
przez gr$ przestrzeni srebrno-krgzkowej, czyli 
cale9o jednego cedeka - aezkolwiek, gwoli 

ifiTovgf' 
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Wpowietrcu 

Bezcelowe latanie nie jest jednak najwi?kszq 
pok'usq' oferowanq przez Sierr?, zwfaszcza przy 
nieco dziwnie oddanych reakcjach maszyn na co 
dziwniejsze manewry. Takie na przyklad 
przepadanie bokiem koriezy si? w 
dziewi?cdziesi?ciu dziewi?ciu procentach 
dopiero na ziemi - i to praktyeznie bez wzgl?du 
na wysokosb czy pr?dkosd, a z drugiej strony 

' nawet przy minimalnej szybkosci daje si? bez 
problemu utrzymac bardzo stabilny lot z 
kfidlubem rownolegle do ziemi - zadnego nagiego 
wyrywania w bok czy milutkiego korkociqgu. 
desfcfco o tyle dziwne, ze w takim na przyklad 

i-1 s:Warriorze. nastawionym jakby nie bylo 
glownie na walk?, zachowac panowanie nad 

■taaszynq bylo o wiele trudniej, a zbyt niska 
Ifrgtikotii Jptezyla si? sympatyeznym 
ft epsdm?$em... 

I Jf dnak, jak juz wspomrijalem, to nie swobodny 
It jest gtdwnq atrakcjq tej gry,fierwsze 

I p 'is.ee dzierzy bowiem lot po wezeSniej 
I anowangj trasle - nfc tek dobrze nie wplywa 
rife -vlasne ago, jak udaoe zwtodzanis Statuy 

Jednak pozytywne wrazenia pozytywnymi 
wrazeniami, ale zostaly one niestety bardzo 
skuteeznie przysloni?te przez calkiem pokaznq 
rzesz? bugow - i to nie tylko tych wymienionych 
wczedniej. Na przyklad cz?sc radiolatarni w 
ogole nie chce dziatac, z wiezami na lotniskach 
nie idzie si? porozumiec, jeden z samolotdw w 
dwudziestej minucie lotu traci paliwo, nie 
dzialajq hamulce, tudziez cz?sc klawiszy... Ale to 
jeszcze nie koniec, wystarezy zresztq 
zainstalowac patcha - jest to prawd? mowiqc 
rzecz do osiqgni?cia jakiegokolwiek zadowolenia 
z gry niezb?dna - i przeczytac list? bl?ddw, 
ktore koryguje: w sumie cos okolo trzydziestu 
trzech pozycji, nie liczqc jednego bf?du 
podwojnie wymienionego tnawet w poprawkach 
do,bl?dow sq bl?dy, a feeeJ. Daloby si? to 
jeszcze zrozumiec, gdyby nie fakt, ze znaezna ich 
cz?sc dotyezy rzeezy wlasciwie 
podstawowych... Wyglqda to tak, jakby nikt w 
firmie nie pofatygowal si?, by chociaz raz wzbic 
si? w powietrze, a.ostatniego beta testera 

yyysfano na zielonq trawk? w bardzo 
iafM^Mfijlczasach. Na podobnq chorob? 
cierpifll swego czssu Dagperfall - takze nie dafo 
si? go ukoteyfi bez peteba, ale jegoratowal 

Rownie powaznym bl?dem jest kompletne 
zignorowanie akceleratordw. Gra nie jf 
wykorzystuje zadnego z nich, nawet tych na 
Voodoo czy z Direct3D. Wyglqda wprawdzie1 
nawet nie najgorzej. zwfaszcza i wi^eszej 
wysoko£ci, ale z szybko^clq jest juz.tak gable. 

pt Pro Pi lot fubi sable poskekafi t na P&'OO z -*■ 
MMXem, a na konfiguraeji bazowej, well, 
wlasciwie nie ma chyba nawet co probowad - 
zwlaszcza przy tak skromnej ilosci pami?ci, gdyz 
i przy podwojonej zaciachy w czasie dost?pu do 
swapa zdarzajq si? nagminnie, a samo ladowania 
programu czy zmiana samolotu trwa prawie ze 
wieeznosj. 

chociaz fakt, ze wnosil do gier cos nowego. A 
ProPilot jest, jakby nie bylo, tylko klonem Flight 
Simulatora... 

Wliangarze 

I w koncu udalo si? nam dotrzec do sedna 
sprawy. ProPilot jest po prostu jedynie niezbyt 
udanq kopiq, W porownaniu do pierwowzoru 
brakuje mu wlasciwie wszystkiego: ma gorszq 
grafik?, mniej maszyn, bardziej ograniezony 
teren, pelno bugow i niezbyt dopracowane 
modelowanie samego lotu. Jedyna w pelni 
zrobiona rzecz to odglosy, a raezej ich 
brzmienie, gdyz podsystem odpowiedzialny za 
dzwi?k takze miewa swoje humory. Pozwol? 
wi?c sobie zadac pewne retoryezne pytanie: kto 
przy zdrowych zmyslach kupi za podobne 
pieniqdze gorszq kopi? FS? Bo w czym jak w 
czym, ale we Flight Simulatorze 98 Microsoft 
pokazal si? akurat ze swej lepszej strony. 
Zresztq nie powinno to dziwic, jako ze od niego 
wszystko si? wlasciwie na pecetach zacz?lo - i 
to jakies pi?tnascie lat temu. Czy moze z nim 
konkurowac pospiesznie, o czym swiadezy liezba 
bugow, wydany nasladowca, ktorego jedynq 
zaletq jest tylko dokladniejsza papierowa 
instrukeja? Pozwol? wi?c sobie dalej tego nie 
komentowac... 

Wolnosci po uprzednim starcie z Toronto. Do 
pokonania jest wprawdzie niezly szmat drogi, 
ale wtasnie szukanie kolejnej radiolatarni, jej mily' 
dla ucha kod wysylany Morsem - taaa, to 
rzeezywiscie rajeuje. Bo startujqc z lotniska m 
Kennedy'ego pozbavyiamy si? catej tej otej^kf, 
tego zimgania i oparti? meszyoq, petnago 
napi?cia czekania na sygnanvywolawczy... 
Przyznac si? musz?, iz mimo ze na co dzieri wol? 
maszyny z przynajmniej jednym karabinem, to 
takie oddanie atrakcji rzeczywistego lotu zrobilo 
na mnie bardzo pozytywne wrazenie. 

Zpowroiem na ziemi Plusy: 
• letfen kiqtek to fehefe 

dlapociMcycb 
• do&nriMk 
•duty teren-wkofiGD 

cate Stany plus poludnle 
Xanadu 

Minusy: 
•Bra bez patcha nie ma 

sense... 
•nlekorzyslaz 

akceleratordw 
• dredelopoprawnle 

oddane reakcje 
samolotdw 

•tylko pled maszyn 
• teren, mlma 12 caiklem 

pokalny. to jednak 
obelmuie tylko Stany 

Ocena: 

5 Praducent: 
Sierra 
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Legendy Migdzystanowej 
Nitro Riders 

Gilzies na potndiiiowyin zaclioilzie Stain 

Zjeilnoczoiiyclt, w polowie lat sieileinilziesigtych 

naszego wieku... I\lie, iiionienl... Czy na pewito 

"itaszego"...? Chyba nie; to raczej jaHas liistDi'ia 

allei'iiatywna. Tali czy iiiaczej: w czasacli 

niezwykle POBOBNYCH do naszych lal 

siedenidziesialycli osadzona zostata niezwykla 

samoclioddwka. Brzmi znajomo.J Mie?l Oliey. 

Bodam zatem, ze tiohalei'ami gay sa: polgznie 

zbudowany czarny z Imzyra "ali'o", z liaaartlza 

irajacg do postury hsywkq, pozon 

rudowtosa koliieta, ktorej' rowniez w 

niechgtiiy kontaklom z luilznii ineclianik, klfipy 

swg (nnla bene: ogroiniiq) warlosc ujawnia 

dopieno w chwili, gdy cos sip popsnje... Mo i co? 

Zbyl proste.J Oczywiscie! To Interstate 76 

giera, o ktorej bez odrobiny przesaily i 

powiedziec, ze data poczalek nowen 

pojpcia "salysfakcja gwaraolowana"...! 

Gem.ini 

\ o i swietnie. Ale I 76 bylo tak 
I dawno temu: to cos to juz 
J historia. v I tu si? mylicie! Na 
I historic dopiero nadszedl czas! 
1 Oto bowiem pojawil si? pierwszy 
f z dodatkow do tej rewelacyjnej 

giery, Nosi on tytuf: Nitro Riders i jest 
prequelem do swego poprzednika... Troszk? to 
zamqcone. Juz jednak wyjasniam: otoz NR 
rozgrywa si? w latach 1974-1976, a wi?c 
generalnie rzecz ujmuj?c PRZED poprzednim 
Interstatatem! Widoczne jest to chociazby w 
intrze. Oczywiscie - to tak na marginesie - 
zrobione ono zostalo, jak i wszelkie inne filmiki, 
w tym charakterystycznym dla gry 
"trojwymiarowo-kanciastym" stylu. Dobrze to 
czy zle - nie zamierzam rozs?dzac. Otoz intro to 
iscie sam miod dla wielbicieli swobodnego 
przemierzania Mi?dzystanowych, przeplatanego 
swawolnym uganianiem si? za"Lizusami" (bo i 
tak mozna tlumaczyc “Creepers’ow"...), czyli - 
po prostu - dla dobrych znajomych bohaterow 
gry.,. Stajemy si? bowiem swiadkiem 
wiekopomnej (miejmy nadziej?, ze b?dzie mial 
KTO pami?tac...] chwili: sceny zapoznania si? 
Taurusa ("Byka"] i Jade ["Lisiczki"). Nie 
zamierzam tu zdradzac, na czym opiera si? 
'czar tej chwili”, ogranicz? si? jedynte do luznej 
refleksji, ze rzeczywiscie prawdziwych przyjaciol 
poznaje si? w biedzie! 

Nitro Riders w odroznieniu od swego 
poprzednika/nast?pcy jest jednak jedynie 
zestawem wolnych, nie polqczonych wqtkiem 

fabularnym misji. Smialo rzec by mozna, ze 
stanowi? one wtasciwie "highlights", przeblyski 
z zycia bohaterow... Oczywiscie na pierwszym 
planie stojq (czy raczej p?dzq,.J Taurus i Jade, 

ale i moj osobisty faworyt - mam do niego 
slabosc - Skeeter ma swoje wielkie chwile. I to 
nawet mimo tego, ze - jak sam twierdzi - nie 
lubi si? mieszac! Ostatnim z herosow, 
dost?pnym dopiero po wykonaniu wszystkich 
innych misji jest niejaki Natty Dread - postac, 
ktorej nawet cien budzi poptoch wsrbd wrogow. 
Wyobrazcie sobie, ze niektorzy z nich zamiast 
m?znie stawic mu czol... maski i sprobowad 
zbrojnie go powstrzymac, targuj? si? z nim! 
Brakuje natomiast bohatera-gracza z 
"pierwszej” Mi?dzystanowej... Liczba misji 
ogotem zamyka si? (wliczajqc w to rowniez 
jazd? treningowg] w dwu petnych dziesigtkach. 
Biorgc pod uwag?, ze w "oryginalnym" 
Interstate bylo ich siedemnascie - jest to 
niewgtpliwie krok do przodu. Zaprzeczyc 
rowniez z cal? stanowczosci? nalezy pogloskom, 
jakoby mialy one bye nieciekawe, nieefektowne 
czy wr?cz sztampowe. Otdz - z cal? pewnosci? 
- nie! Wsrod - oczywiscie - typowej dla tej giery 
"wolnej mlocy", gdzie ewentualna fabula to 
jedynie malo istotny dodatek - zdarzaj? si? 
rdwniez etapy, w ktorych nalezaloby popisad sic 
czyms zupelnie innym niz umiej?tnosci? 
perfekcyjnego opanowania... joy'a. Ot, we2my 
na przyklad misj?, w ktorej stary, "nie-dobry” 
znajomy Byka - Whirlwind proponuje mu (a 
zarazem nam) pewn? "gr?". Oto zadaniem jego 
(i naszym] b?dzie zatrzymanie pewnego, 
pozornie zupelnie zwyczajnego autobusu... 
Haczyk tkwi w tym, ze w pojezdzie wiezie si? 
kilkadziesi?t zupelnie niewinnych osob, a on sam 
po dach wypehany jest materialami 
wybuchowymi...! Oczywiscie gr? t? catkowicie 
kontroluje Whirlwind, ktorego okreslenie 
mianem "czuba" jest wr?cz eufemizmem. To on 
posiada mozliwosc zdalnego zdetonowania 
bomby... I on to rdwniez, aby dodac grze 
pewnego posmaku ryzyka i dzi?ki niemu 

% 

Humer 05/98 
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Plusy: 
- niewiitmliEtiM'i 
76 
• ledoaz olewleli gler o 
tflkwvrainviii kftiacle 

1 • wspanlglaofiHe 
• BUllUID lypAw wdzkAw 

i I tulrojiflTa 
| • flQtMft 
UsslKiwaiirio 
swoicb infejefio^ciaocv 
PDfartfn 

Minusy: 
• lednakzbyUiOtka 

□cena: 

0 

Niestety, ostawiony 3Dfx to, oprocz tradycyjnie 
wymienianych rozmyc i wygladzeri, rowniez i... 
skopany efekt swiatel, bo tak zapewne 
rozumiec nalezy jasny pasek u dolu ekranu; oraz 
brak obecnych w “jedynce" rozmazari obrazu. 
Osobiscie wcale mi to nie przeszkadzalo - 
gralem na joy’u z force feedback'iem i 
wszystkie wstrzgsy odczuwalem, ze si? tak 
wyraz?, najzupefniej namacalnie, ale... bez 
niego... No coz - czegos nam b?dzie brakowac, 
za czyms b?dziemy t?sknic... 

Wysgka jako£<S grafiki nie jestjednak wytqcznq 
zasfutft ekceleratordw. Widab bowiem, ze i 
graficy solidnie popra&owalL. Typowy dla cz^ci 
prerwszej, czyli raczej pustynny krajobraz, w 
Nitro Riders od czasu do czasu ulega milej oku 
przemianie! A to bfybnie Swiezq zielantq 
szerokich Jqk, a to znowuz porazi Swiatfem 
obitym od bielusierifciegn bniegu,,, Tak nawiasem 
mdwigc, to ta jedyna ,,bnie^^a,, misja 
wykonywana jest dokladnte 24 grudnia 1975 
roku, czyli w $amiu£kq WigiTt^l Kfimatyczne, co 
zresztg bohaterka tej akurat historii - Jade, 
zauwaza... Jej tekst: “Merry Christmas to me" 
zrzucil mnie z fotela. A wracajgc do glownego 
wqtku - rowniez i przydroznych (i nie tylko) 
obiektow jakby wi?cej... 

No i wreszcie - na zakoriczenie - zupefnie luzna i 
bardzo osobista refleksja. Wtasciwie: historia z 
zycia wzi?ta... Otoz wyobrazcie sobie, ze Nitro 
Riders przywrocilo mnie do zycia. Powaznie. Po 
tych wszystkich komputerowych autkach, ktore 
- choc wizualnie swietnie - z jezdzeniem 
autentycznymi wozkami niewiele majq 
wspolnego - padtem na biurko (ten odglos, a 
scislej dzwi?k energicznego zetkni^cia si? glowy 
z drewnianym blatem, do dzis sni si? obecnej 
wowczas cz?sci zespolu redakcyjnego,..] i 
postanowitem sobie, ze co jak co, ale przez 
najblizszy kwartal z samochodzikami nie chc? 
miec nic wspolnego...! Wyobrazacie sobie...?! I 
oto nagle, tkni?ty naglym, niewyjasnionym 
impulsem otwieram oczy i co widz?? Sliczny 
napis Nitro Riders! Zaistalowalem i... 
przepadlem na kilka dlugich dni! Teraz kolej na 
Was. Mi?dzystanowe Was oczekujg! 

Producent: 
AcliviSfon 

Wymagania: DystrybutDr: 
Penlium 90, LEM 

lei (022) 6428165 

Internet: hUp://www.activision com 

sprawic, by byla ona bardziej interesujqca, 
wprowadza dodatkowe reguly. J I tak oto: 
autobus nie ma prawa przekroczyc pr?dkosci 
55 mil na godzin?; nie moze utracic kontaktu 
i drog$ (wszystkie cztery kola m ziemiJ; oraz 
- na domiar zlego - obowiqzuje regula, ze nikt 
rpoSnid nieszcz?snycb pasazerdw nie moze 
Qtworzyd drzwi i okien.., Aha, i jeszcze jedno - 
prdbujpc go zstrzymsd nie mamy mozliwobci 
Lzycia bront, Jak wyrazil si? twdrca tej gry: 
"ieden pociakL. BUUUliM! “Urocze. 
r eprawdai?! 

I A i owszem. Tym bardziej, ze juz na wst?pie 
1 Mjjiy dost^p do Ggrooomnej iloSci 

rozmaitych wbzkdw fze wymieni? tylko kilka z 
I r oh: Jefferson Sovertign Taurusa, van 
L Skeetera, wozy i furgony policyjne, 
| c izerbwke (II, autobus szkohy (iilj); oraz do 
f mim wi?kszej iloSclstosownego 
"wypDSBZfcnia... To zas, z jednej strony, 

sprawia, ze gra staje si? niesamowicie wr?cz 
dluga - kazdq misj? mozna wszak powtarzac, 
korzystajqc z wielu wariantow sprz?tu; z 
drugiej jednak... No coz, ukonczenie Nitro 
Rncers zaj?lo mi Iqcznie moze z dziesi?d 
godzin. Oczywiscie - jezdzitem bez mala 
czolgiem - Jefferson Sovereign z naciskiem na 
ptncerz + 3 dzialka 30 mm + samokierujqca 

si? wieza, takze 30-tka... Krotko mowigc, nie 
zdarzyt mi si? koles na tyle twardy, ktory 
przezyf dtuzej niz trwanie 
pi?tnflstosekundowegointensywnego 
ostreaTii, Ipb,.. dwdch salw czofowycb! 
2aprawd? powiadam Warn - konkret w 
^cislym tego slowa znaozeniu. 
Rbwniez i oprawe graffczna jest wspanialal 
OczywfScfe ogromny w to wklsd ma tak 
Direct 3D, jak \ obecnoSd Mmiejscowycb’' 
dopeleczy - Rendition 3D, 3Dfx-a i tym 
podobnych, najpopulorniejszych kart 3D, 
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Recenzje 

Jedi Knight kontratakuje 
Jedi Kniqht: Mysteries Of The Sith 

Imperium jeszcze sip nie otrzpsnplo po porazce, 

jak? byta udana eskapada Kyle Kaiarna i 

eksterminacja siedmiu Mrocznych Jedi, gdy 

niecate pipe lat pozniej wojowniezy kapilan Nowej 

Republiki ponownie zapragnal umaezat swdj 

swiellny miecz w posoce przeciwnihow. Dla 

(ascynatdw tematu Jedi Knight jest czyms wipcej 

niz grp, i obrazDburcze opinie, ze giera jest 

jedynie przeeiptna, moglyby sip skonezye dla 

oponenta powaznymi komplikacjami zdrowotnymi. 

CZARNV tWAN Zlwaty trupdw nie przesloniq jednak 
faktu, ze kwadratowe postacie w JK, 
monotonna kolorystyka, brak 
zadowalajqcych efektow swietlnych i 
kilka pomniejszyeh 1(babo!i", ukazaly 

swiat moze i ciekawy, ale mato pociqgajqcy 
wizualnie. Oczywiscie fabula i zaprojektowane 
mapy byfy cool, jednak na pewno niektorzy 
poezuli tu pewien niedosyt i potrzebp 
poprawienia lekcji, ktorq dostal przewrotny 
8t88, a przede wszystkim zly Jerec i jego 
„fagasi". Wfasnie dla tych, ktdrzy nie zaznali 
spetnienia albo po prostu chcq jeszcze raz 
udowodnic Imperium, ze Moc nie jest z nimi, 
LucasArts przygotowaio nowq edycjp gry, 
zatytulowanq Jedi Knight: Mysteries of the 
Sith Z premedytaejq okreslilem gierp jako 
nowq, bo nie mamy tu jedynie do czynienia z 
kilkoma dodatkowymi levelami i paroma nowymi 
pukawkami na deser. Chfopaki z LucasArt nie 

poszli 11a latwiznp i przygotowali dla nas zupelnie 
swiezq grp, a co najwazniejsze praktyeznie 
pozhawionq bolqczek i blpdow JK 

Zanim jednak do tego dotrzemy, kilka slow 
odnosnie story. Jak zapewne pamiptacie, 
Katai'ii opuscil rodzinny Sulon, swojq zapadniptq 
kanapp. telewizor i ulubione teleturnieje 
rodzinne dlatego, ze ktos wykohezyl jego 
tatusia Tegoz „do piachu" poslal Ciemny Jedi 
Jerec Katarn przehija sip wipe przez tony 
Grandw (to ci goscie z trzema oezkami na 
szypufkach), Rodiananow i innego talatajstwa 
przy nieznaeznej pomocy Jan Ors Co ciekawe, 

\ jk \ 

m 

IK 

A. f 

ri 
w trakeie gry mozna bylo zmienic druzyny i 
wybrac ciemnq stronp Mocy, co oczywiscie 
powodowalo zmiany w scenariuszu. Tym razem 
Katarn nie ma takiego ..dylematu moralnego" - 
moze bye tylko dobrym chlopcem Na wyprawp 
wyrusza natomiast dlatego, ze w dohie 
gospodarki rynkowej 1 kapitaltzmu zwyczajnie 
pragnie rozwinqc i poszerzyc swoje kwaltfikacje, 
aby bye bardziej konkurencyjnym na rynku 
pracy Z niejasnych przekazow 0 pradawnej 
Swiqtyni Sith wynika, ze kryje ona w sobte 
zapomnianq, starozytnq wiedzp, ktorq to Katarn 
umyslil sobte posiqsc Wszystko slicznte, pipknie, 
tyle ze nie bardzo wiadomo, gdzie tez ta 
budowla sip znajduje Redakcyjny Mr Jedi 
spekulowal sohie na glos, obserwujqc moje 
zmagania, ze chodzi tu pewnte 0 Palac Kultury i 
Nauki, ale ostateezme okazalo sip, ze jednak sip 

mylil. Ale nie uprzedzajmy faktow. W kazdym 
razie Kyle wyrusza na poszukiwania, ale zeby 
bylo bardziej emocjonujqco mamy tu do 
czynienia i z drugim bohaterem gry, niejakq 
Marq Jade. Okazuje sip, ze nie jest to znana 
piosenkarka europejskiego formatu, lecz raso 
Jedi. ktora chce dokonezye swdj trening, a 
nauczyciela wybrafa sobie wlasnie naszego Kyle 
Katarna. Zapewne mejedna osoba sobie pomySj 
,.Co nas obchodzi. ze jakas Mara cos tarn, chef 
zdobyc prawo jazdy na Jedi?’" Otdz ma to 1 
kapitalne znaezenie, ponievvaz to wlasnie 
krokami 1 clalem Mary bpdziemy zawiadywac ol 
czwartego poziomu (moze to me Lara Croft, al 
przecie zawsze kobieta) $ 

| Jak widac. emocje towarzyszq nam juz od * 
; samego poczqtku. a czym dalej. tym robi sip f 

ciekawiej. Zostawmy histonp. dwa stowa 0 v 
lokacjach. Oczywiscie pojawia sip mnostwo I 
nowych .terytoriow gry" (w sunne mamy 14 
etapow) Kyle, jako znany esteta 1 artysta | 
ikebany. me lubowal sip w takich podfyeh 
miejscach jak chocby Nar Schaddaa Tym razenj 
hprbipnip mnnli rP7Pm 7 nim 7ahran pip na * bpdziecie mogli razem z nim zabrac sip na * 
wycieczkp do sheznej Swiqtyni Sith (naprawdp , 
mesamowite. mroczne klimaty]. Milosmcy detaf 
ucieszq sip zapewne, ze uda im sip zobaezye 
salp, w ktorej slawetny Han Solo zostal | 
przerobiony na mrozonkp przez zawsze 
usmiechniptego Jabbp. ktory swego czasu wipzj 
(nie)wdzipcznq ksipzmczkp Leip Z pewnq * 
niesmialosciq zajrzymy rowmez do Imperialnej - 
Sali Tronowej Clound City i oczywiscie na starq* 
dobrq Tatooine Szczyt emocji oczekuje Was 
natomiast w innym miejscu, ale to zobaezyeie | 
juz sami W kazdym razie graficy pracujqcy nad 

tym programem i 
nio nrlnr7nli cio * nie odurzali sip 7 
szarq tapetq w * 
czarne kwadraty if 
popracowali 
trochp glowkami f 
aby me zabraklo 
nam wrazen \ 
Oczywiscie to :: 
nadal ten sam 
sty I, ale teraz V 
artysci mocniej j 

__ wykorzystali } 
wlasnq fantazjp i { 

(w okreslonych przez schemat ramach) udalo im 1 
sip przemycic moc (Moc?) pomysldw, dzipki \ 
ktdrym scenerie nabierajq kolorytu 1 sq po -J 
prostu ciekawsze. Na uwagp zaslugujq 
dopracowane systemy czqsteczkowe 1 obsluga } 
kolorowych swiatel, co w wypadku akceleratora 
na pokladzie daje mezle wymieceme po oczkach 

Oczywiscie nie samymi lokaejami czlowiek zyje 
Pojawiajq sip rowniez nowi przeciwmcy, ktdrzy 
wspomogq przerzedzonych Grandw Dostalismy 
az 26 (!) nowych postaci, w tym tak 
poszukiwanych jak piloci obydwu stron (swojq 
drogq, co tez piloci robiq na ziemi, walczqc jako 



' zwykli zotnierze przeciw szturmowcom 
Imperium? Maszyn braklo? Uranu nie 

i dowiezli?], rozne rodzaje droidbw, piratow czy 
bardzo niebezpiecznych, nie umarlych Sith 

1 Oczywiscie wi?kszosc z przeciwnikow dysponuje 
odpowiedniej klasy giwerami, ktorymi chcq 

I stuknqc naszego hero lub herosk?. My tez nie 
jestesmy bezbronni, W MOTS pojawia si? 

ibateria nowych wymiatajqcych pistoli, ktorymi 
f nauczymy moresu oponentdw. Zapewne 
.gspodoba si? Warn BlasTech BH-35 
^Electroscope, ktbry poprawia fryzurki nawet z 
..bardzo duzej odlegtosci. Inn?, fajnq zabawkq jest 
|Carbonite Gun, ktbry stuzy jako przenosna 

* lodowka, mozna nim po prostu zamrozic kazde 
jpojawiajqce si? w polu widzenia mi?sko Na 
"uwag? zasluguje rowniez Flash Bombs, ktbry 
j&prawi, ze goscie strac? ostrosc wzroku. Z kolei 
fteeker Rail Cannon to znakomita, 
jamonaprowadzajqca si? bron, ktorq zawsze 
|jvybijemy dziurk? w samym srodeczku czolka 
samobbjcom, ktorzy si? na nas porwq. Z 

^ozkoszy zawyjq fani Hana Solo Kochani! 

ntf sostanieza'mkiii^fl. Mozesz cm pomfic 
obrohiti fitanowisko, w interkamie kSBII 
wreesztuy jednak, ze traeba zawrzefi wrote. 

SiegnEesz do windy, Na plecach czujesz lasery 

szturmawcdw Imperium, slychsG j?ki 

konafacydt Masz oiewiele czasu, od Ciebie 

Hfliezy, czy baza Nowej Republiki przetrwa atak. 

Takiej dynamiki nie mielismy w JK, i wlasnie to 

jest najwi?kszym atutem MOTS. 

Kyle Katarn przez te pi?c latek nie zasypiat 
gruszek w popiele i nauczyl si? kilku nowych 
sztuczek. Dostalismy pi?c nowych Mocy, 
ktorymi zrobimy kuku lub wykorzystamy je do 
innych celow. Zdob?dziemy wi?c Force 
Projection, Far Sight, Force Push, Saber 
Throw, Chain Lightning. Dodajqc je do palety 
Mocy z JK, robi si? naprawdp gorqco i to 
bynajmniej nie Kyle’owi. 

Oprbcz Single Player, MOTS oszoloinil nas 
rowniez opcjami multiplayer. 15 specjalnych 
plansz powinno zadowolic najwi?kszych 
zapalencow sieciowych morderstw Warto 
dodac, ze w pi?ciu planszach zmieniono troch? 
zasady. Po prostu neutralizujemy w nich 
dzialanie Mocy. W promieniu dziesi?ciu metrow 
od bohatera niemozliwa b?dzie jakakolwiek 
magiczna ingerencja. [Kazdy z graczy dostanie 
male, przypominajqce chomika stworzonko, 
ktore zupelnie niweluje Moc Jak 11a razie, 

naukowcy nie zrozumieli jeszcze tego 
mechanizmu, istniejp sugestie, ze jest to 
zwigzane z metabolizmem zwierzaka i 
wydobywajqcym si? spontamcznie z niego 
siarkowodorem ] Oczywiscie b?dziecie mogli 
rowniez pomachac kolorowymi mieczykami, w 
ktory wyposazony jest kazdy szanujpcy si? Jedi 
(nasz redakcyjny 111a na razie tylko kijek od 
szczotki pomalowany na zielono, ale mysli juz 0 

drozszym modelu dla sredniozaawansowanych) 
Na takowg zabaw? przygotowano az cztery 
plansze. Aby zagrac, b?dzie trzeba wbic si? w 
cialko jednej z trzech dostgpnych postaci 
[Bounty Hunter, Scout, Soldier] Kazdy z 
zawodnikow ma nieco inny styl walki i odmienne 
preferencje odnosnie broni 

Okazalo si?, ze LucasArt powaznie potraktowafo 
fanbw i zaproponowalo im naprawd? porzqdny, 
konkretny produkt Mimo obaw, giera na pewno 
nie jest wtorna, jak to si? bardzo cz?sto w 
przypadku sequeli zdarza Co najdziwniejsze, cud 
ten zdarzyl si? raptem kilka miesi?cy po wydaniu 
JK Dzi?ki tej praktyce LucasArt zarobilo 
podwojnie, ale i tak nie powinnismy czuc si? 
oszukani MOTS naprawd? wart jest swej 
ceny . 

Praducent: 
LucasArls Entertainment 

Wymagania: 
Pentium 90 16 MB RAM 
Windows 95 (opcjonalnie 3Dlx) 

Internet: hiip://www.iucas 

Dystrybutnr: 
IPS 
tel.(022) 6422766 

;arl com 

staniecie w lapy bron waszego bohatera, 
yli przeslawny BlastTech DI-44 Heavy Blaster 
tot Co prawda nie jest to szczegolnie 

(febezpieczna i skuteczna bron, jednak na 
ffijedynDzega przeciwuika na pewno si? nadaje 

ffierwsze co uderzylo mine po odpaleniu MOTS 
Bprbcz Mr Jediego, ktbry uwiesil mi si? na 
Bmitorza? to to, ze gra od poczqtku niesie 

dawk? emocji. Juz w chwili Iqdowama 
6 Altyrze 5 zaczyna si? akcja niczym w 
®nerykanskim filmie akcji Szturmowcy aLakujq 

TIE Bombery hulnjq nnd gtowami Implozje 
yiplozje trz?sg murami, gdzieniegdzie zapadajq 

sciany Zolnierze Republiki broniq ofiarnie 
IJi'vjiny, jednak me poradzcj sobie, jezeli La szybko 

Plusy: 
PDprawiona gralika 
elekty Swiellne 
dynamiczia akcja 
swielne sceaariusze 
rozbudowanynGlijstim 

Minusy: 
stabe anlrnaclepsiW 

elapaml 

Ocena: 



[ Strzelanie na ekranie 
Maximum Force 

Po premierze Virlua Cop 2 nie oczekiwotem 
wcale, ze Was bgdzie circlet zepchnqc miatrza z 
podium. Okazuje sip jednak, ze superagentom z 

wyrosta nagle konkiracja, ktfira rfiwnie 
skntecznie zabrala sip za oczyszczanie swiata z 
wszelkiego auloramentu zdegenerowanych 
jednoslek. Maximum Forces to kolejna giera, w 
ktorej za poaiocp wyprdbowanej giwery i 
celaego oka laosimy pokonac zlo drzemipce w 
trzewiach miasta. 

Inquisitor Story ma tutaj niewielkie 
znaczenie. Wazne jest tylko, ze 
nasz agent musi wypetnic misj?, 
ktdra oczywiscie polega na 
wpakowaniu w pojawiaj?cych si? 
na horyzoncie przest?pcdw 
metalowych kulek lub garsci 

srutu z mozliwie duz? precyzj?. Maximum 
Forces to kryptonim specjalnej jednostki, co 
moze nie jest az tak oryginalne, ale przeciez 
nie o to tutaj chodzi. Po uruchomieniu gierki 
ujrzymy standardowe intro, z ktorego mozna 
smialo wywnioskowac, ze wszystko co si? 
porusza, warte jest zainteresowania ze 
strony facetow machaj?cych karabinami, 
wielokalibrowymi dziatkami, granatami i tym 
podobnym zelastwem. Najbardziej 
zadziwiaj?ce jest jednak, ze intro niemal 
niezauwazalnie przechodzi w gr?. W 
przeciwienstwie do Virtua Cop, gdzie tto i 
obiekty oparto na grafice wektorowej, w 
Maximum Forces wszystkie widoczki s? 
mozolnie wygenerowanymi animacjami, 
natomiast przeciwnicy to kilkanascie 
sprite'ow dla kazdej postaci. Mowi?c krotko, 
agl?damy sobie iadniutki film, gdzie od czasu 
do czasu pojawiaj? si? statysci i aktorzy, 
ktorzy niestety dlugo si? nie ..nagraj?", bo 
musimy ich czym pr?dzej zdj?d z planu za 
pomoc? spluwy. 

Podobnie jak w Virtua Cop 2, autorzy zadbali, 
abysmy podczas zabawy si? nie nudzili, bij?c 
po oczkach efektownymi kraksami, poscigami, 
naglymi zmianami scenerii i klimatu rzezni. Raz 
w?drujemy po zagraconych, ciemnych 
fabrykach, gdzie wsrod pracuj?cych dzwigow, 
podnosnikow i pras tlocz? si? goscie do 
odstrzelenia. Innym razem zanurzymy si? w 
bt^kitnym oceanie, aby lawirowac z wpraw? 
Wspdd min gf?binowych i na koniec zniszczyd 
gan9, ktory ukrywa si? na silnie strzezonym 
statku. Z kolei na tym ostatnim b?dziemy 
du*° jezdzic windami, zwiedzimy instalacj? 
wentylacyjnq, wpadhiemy do kanalizacji, czyli 
i,wrazen kupa" niemal doslownie. Po chwili 

b?dzie trzeba rozkawalkowac wisz?cy i 
halasuj?cy nad glow? naszego bohatera 
helikopter, a jezeli wci?z nie b?dziecie mieli 
dose, wybierzecie kolejn? misj?, w ktorej 
zagl?bicie si? w parnej i dusznej dzungli. 

W grze s? wi?c trzy duze misje podzielone na 
etapy z podsumowaniem zadania, dzi?ki czemu 
b?dzie chwilka, aby dad odpocz?c zm?czonym 
od opornego „spustu" paluszkom. Niestety w 
przeciwienstwie do Virtua Cop 2, nie mozemy 
tu wybrac sobie w trakeie ..podrdzy" innej 
alternatywnej drogi. Mamy po prostu swoje 
trzy ..sciezki zdrowia", a w kwestii wyboru 
czegokolwiek ograniezono nas do mozliwosci 
ustrzelenia zakladnikow lub darowania tymze 
zycia. Mimo wszystko, w porownaniu z Virtua 
Cop 2, scenerie w Maximum Forces wydaj? 
si? bogatsze i ciekawsze. Oprocz dziesi?tkow 
statycznych obiektdw, graez znajdzie rowniez 
duzo ruchomych „bajerdw", dzi?ki czemu 
plansze nabieraj? wi?kszej realnosci. W jednej 
z lokaeji „k?tem oka1' zauwazytem np. gotuj?ce 
si? do strzalu dzialko. Kiedy puchtem z radosci 
jaki to jestem spostrzegawczy, z drugiej 
strony wyskoczyto kilku napalonych 
bandziorow 
1 w mig 
zrobili mi 
mat? 
gustownq I 
dziurk? w I 
kasku i w 
tym co 
bylo w 
srodku. 
Milo 
rowniez, 
ze 
praktyeznie | 
wszystko, 
co widac oczami naszego bohatera mozna 
rozmiesc ogniem swojej giwery. W Virtua Cop 
2 rowniez mielismy tak? mozliwosd, jednak w 
M.F. zrealizowano ten pomysl znaeznie lepiej 
[przede wszystkim wizualniel. Lokacje bytyby 
perfekcyjne, gdyby obraz nie byl tak 
potwornie zapikselowany. Virtua Cop 2, mimo 
ze nie obsluguje akceleratora, wyglqda bardzo 
porzqdnie i praktyeznie nie odczuwa si? braku 
wspomagania ze strony .dopalacza”. W 
wypadku M. F. jest niestety znaeznie gorzej i 
raezej w?tpi?, aby kogos zadowolilo 
zapikselowane srodovyisko rodem z Dooma. 

Nieco lepiej prezentuj? si? postacie, wdrod 
nich urocza, skqpo odziana blondynka, ktorej 
na szcz?scie nie musimy zabijac Cniech sobie 
zyje biedactwo). Wyzywamy si? za to na 
kilkunastu ..rodzajach" zasloni?tych okularami 
przeciwslonecznymi tw ciemnej dzungli!?] 
facetach, ktorzy namierzaj? nas za pomoc? 
naprawd? roznorodnych pukawek i innych 
niespodzianek (np. granatdw]. Tu jednak 
rdwniez precyzuje si? od razu powazne 
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zastrzezenie. Po pierwsze ..smierc" 
przeciwnikow ukazano jako zatosnego 
czerwonego kleksa. Nie chodzi mi wcale o to, 
zeby godcie wybuchali fajerwerkiem 
wn?trznosci, ale gdyby tylko mogli spokojnie 
sobie upasc na gleb?, byloby juz znaeznie lepiej. 
Rownie slabo rozwiqzano kwesti? ..zejscia 
smiertelnego" zakladnikdw. Jezeli przez 
przypadek poslecie kulk? blondynce, na jej 
zgrabnym cialku pojawi si? znak „zakaz wjazdu" 
symboliczna czacha (bez skojarzen, Panowie), a 
urodziwa ofiara nadal b?dzie si? do swego 
zabojey promiennie usmiechad, nie baczqc, ze 

• fa|ni przeciwnicy. a 
i/ciesttinit laklatfnfczfci.. 
• sporo grzania 

Min usy; 
•pikseloza 
• pfywafacy. niewidpczny 

icfUWJiik 

wlasnie przyj?ta na wypi?t? piers tehmm] kilka 
pociskdw 9 mm. Wyglgda to co najmniej dziwnie 
i jakos wcale nie zach?caj?co. 

Gr? przewidziano dla jednego lub dwoch graezy. 
W panelu opeji mozemy jedynie zmienic sobie 
ilosd zycia, wybrac jeden z trybdw trudnosci 
oraz pobawic si? suwakami gtosnosci muzyki. 
Niestety nigdzie nie mozna ustawid wlasciwosci 
myszki, a ta jest niesamowicie bezwladna, dzi?ki 
czemu wi?cej strzelamy po dcianach niz po 
gosciach. Nawet po zmianie odpowiednich 
ustawien w Windows niewiele si? zmienilo i 
celownik po prostu ..plywit" po planszy. Jest to 
doprawdy niezrozumiale ipraktyeznie 
uniemozliwia gr? na wyzszym poziomie 
trudnosci. Na dodatek system celowniczy 
praktyeznie nie istnieje. Ograniezono go do 
niewielkiego „krzyzyka", ktory na kolorowej 
planszy bardzo cz?sto przestaje byd widoezny. 
Co prawda, po dlugim i m?czqcym treningu 
mozna nabrad pewnej wprawy, ale i tak 
zazwyczaj wi?kszosd kul posyla si? gdzies w bok, 
a gosci trafia si? jakby przy okazji. Schemat 
tego typu gier opiera si? na pomysle, ze 
mozemy pobawic si? niezym na strzelnicy, 
dwiczqc celnosd oka oraz refleks. W momencie 
gdy system celowniczy zawodzi, zabawa 
przestaje byd przyjemna. Jest to chyba 
najwi?ksza wada Maximum Forces, a biorqc po 
uwag? inne niedorobki, gra w konsekweneji jest 
najwyzej przeci?tna. Tak? tez dostaje ocen? i 
wydaje mi si?, ze nie jest to dla niej krzywdz?ce. 

• ilabipika rauzye/ka ■ 
• WlOlflOSC 

□cena: to-Acno* Producent: 
Mldway/GT 

Wymaganta: 
P 9016 m RAMWiN95‘CD 
R0M-X4 

Dyatrybutor; 
LJLM. 
mm) 6428169 

Internet: iiiipy/www.iii^mes.coin 

llumErflS/SB 
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Ognia, ognia, ognia!!! 
Incoming: Lux et Robur_ 

Czasem tak sic dziwnie ppzytnalia, ze olo w 

jednym numerze zapowiadamy gierkg, ze jeszcze 

"sip robi...", a juz w naslppnej edycjl CDA mamy 

jej recenzjp. Inna rzecz, ze w wypadku Incoming: 

Lux et Robur byln to do ppzewidzonia, gdyzw 

momencie jej prezentacji od premiery 

dzielilo nas ledwo pane tygodnl. Jej 

autorzy dolrzymali slowa i gierka 

pojawila sip w dokladnie zapowiedzianym 

czasie. Dzipki czemu mozecie leraz 

"ponapawaO" sip nia (np. odpalajgc 

demko z CD) w tym samym 

czasie cowyzej 

podpisany. 

Ostrzegam 

lylkn, ze cl, ktdpzy 

nie posiadajq dopalaczy gnaliki bpdp 

musieli poprzestad wylpcznie na lekturze lego 

tekstu... 

Ugly Joe Fibula Incoming nie jest nadmiernie 
;komplikowana. Prawd? 
lowiedziawszy poziom jej komplikacji 
lorownuje cyklowi rozrodczemu 
imeby (dla anty-biologicznych 
alentow: trudno o cos MNIEJ 

zlozonego], poniewaz sprowadza si? do 
odtworzenia jednego z najbardziej 
standardowych w grach rozwigzan fabularnych: 
walki z inwazjg Obcych Tak jest, po raz "n- 
tydziesigty" agresywni Obey atakujq Ziemi?, zas 
graez musi si? im przeciwstawic wszystkimi 
mozliwymi i niemozliwymi sitamL Pastwienie si? 
nad takimi rozwigzaniami (i w ogole mieliznami 
scenariuszy] jest domeng Lorda Yabola, zatem 
nie b?d? mu robil konkuneneji. Zresztg - czego 
si? czepiac? Gra tego typu to nie 
"eschatologiczny" dramat ani powiesc 
Dostojewskiego, i nie musi zawierac 
skomplikowanej wielowqtkowej intrygi [choc 
naturalnie jej obecnosc w niezym by nie 
pnzesakadzalal. a niecierpiiwy graez i tak tylko 
lypie na ekran, mySIgc, kiedyz to b?dzie mbgi w 
konen nacisn^d ulubiony przyeisk fire na joyu czy 
klawiaturze. a oaf? fsbut? ma gl?boko w 
powazamu tkto tak na prawd? pami?ta jeszcze 
fabut? Quake1*, cc?]. 

Strzelania w Incoming nie braknie, Prywatnie 
radz? postawic obok monitora spodek z wodg 

czy narncczcnq g^bk^ - hardzo si? 
przydadzfl. by P^ynse^d ulg? spierzchni?tym l 
poczerwie^V^ P^luchom, nieustannie, niezym 
udarewy ^wtder wykoituigcym to samo dzialanie 

przez kolejne godziny grania. Bo gra, mimo 
udawania, ze jest takze symulatorem 
rozmaitych pojazdow bojowych, tak naprawd? 
nie jest niezym wi?cej niz perfekcyjng grafieznie, 
niesamowicie efektowng i mocno grywalng [do 
czasu...] "strzelawg" 3D, podbudowanq 

dodatkowo zgrabnymi tematami 
muzyeznymi. Elementy 

symulacji 

sg sprowadzone do absolutnego minimum. Stgd 
praktyeznie kazdym pojazdem latajgcym fruwa 
si? identyeznie. Wprawdzie dzi?ki temu po 
zmianie pojazdu na inny nie trzeba si? od nowa 
uezye jego reakcji, jednak takie rozwigzanie 
moze bye (w zaleznosci od prefereneji graczal 
traktowane jako zaleta lub wada gry. Dla mnie 
jest to wada, mimo iz za symulacjami raezej nie 
przepadam. Przydafoby si? jednak troch? 
widoeznego zroznicowania. 

Duzo dobrego mozna powiedziec o 
naszyeh pojazdach, ale nie to, ze 

sg dynamiezne w locie. 0 ile nie 
razi to w wypadku gdy 

siedzimy za sterami 
bombowca czy 

helikoptera, to juz 
odrzutowy mysliwiec, 

ktony reaguje tak, 
jakbysmy lecieli na 1/5 
mocy silnika, a na dodatek 
zapomnieli weiggnge podwozie i 
przypadkiem otworzyli spadochron 
hamujgcy, to juz lekka przesada. Niestety 
wszystkie pojazdy fatajgce ^achowujg si? w 
powietrzu jak jmlerej^cy ze starosci kaszaiot. 
Przyjemnosc lotu niwefuje dodatkowo fakt, ze 
sterowanie nie jest zbyt przemyslane i wymaga 

sporej gimnastyki naszyeh 
witek. Ppcigtkowo precyzyjne 

H przycelowanie si? do 
H atakujQcych naziemnych 
■ pojazdow wroga moze 

sprawiac sporo 
pcoblentiw. 

+ \< h-, V(;v 

Nflsze fruwadle nie sg tez zwykle nadmiernie 
opancercone \eit\\ me uwijasz si? niezym fryga 
(a sprfibuj. J, to Twa kariera trwa nie dluzej niz 
par? min ut j bardzo szybko zobaezysz na akrame 
napis 'game over'. Stgd potencjelni pi loci nie 
b?dg tu mieli istwego zycia. 



tyle* by byl£ QtfpDwiednto dynamiczne i misty 
efektownq bpraw? audio -wizuelnq. 
Dynamiczna'id w- produce Rage Software nie 
brakr- fczn. gdyby oceniaii.to przez pfyzmst 
ifoMceldw do zniszczenia i po ogblnym rolynie 
na ekranie. Nasomiast triiiba src _ _J_V r iobie powiedzled, 
2e kdlejne misjfi jfozg^W&ne w szeSciu 

:odr?bnych jwiatach), ni^alaftie od trybu i 
pojazdu, sq da siebie niemel blilniaczo padobne, 
co po jekimi czasie owociije Bj&jtenfli coraz 
bardziej nieodpartq ch^cfi zresetowanfo 
komputera, wprost proporcjortalnq do wielkosc 
p?cherza formujqcego sip na nacjskajqcym fire 
palcu gracza. 

Za£ w^ienia wizuslne,. Hmt niam. 
mniem, 3Dfx potpgq jest i 
faasta. Cala gra 
praktycznie ledziB" 
na tym, co on to 
wyczynia. Mb 
zaglqrfdem do / 
wnptrza j J 

f 

node] raw am \ 
ze po para 
godzinaeh . 
pracy z 
Incoming per? 
jego ukladdw 
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nie mamy wyboru 
pojazdu, ktorym 
chcerny si? poruszac - 

jesteimy przypisani do 
tego, co dat nm 
komputer, M.in. 
przyjdzie nam 
obsfugiwad stacjoliame 
dziaiko pdot 
twzbogacone o 
limitowanq 
samonaprowadzsjqcych 
si? rakiet), Uczucie, 
gdy widzimy pikujqcy na 
nas ci?zki bombowiec, 
qaSb mamy jak mmt 
jest przygniatajqce, a 

dledzqc cieii wroge zblizajqcego si? nieublaganie 
do naszego stanowfska, gdy ssm pojazd wyszedl 
juz z naszego pola razenia. i zastanawiajqc si? 
“trafi tq bombq - czy nie", mozemy niejeden raz 
odruchowo wtulic glow? w ramiona. Ale 
uspokajam nerwowych - szansa na bezposrednie 
trafienie jest raczej nikla. Nie wiem ile oczu majq 
atakujqce nas Ufole - ale wyraznie za mato: brak 
im zdolnosci do precyzyjnego namierzenia celu, i 
w ogole inteligencjq nie grzeszq, Nie powiem, by 
strzelali kompletnie na oslep (choc - kto wie?), 
lecz pudlujq wr?cz haniebnie. Owszem, w koricu 
Ci? trafiq - ale to na zasadzie deszczu: 
wystarczy, by popadal odpowiednio dtugo, a 
przemoczy Ci? do suchej nitki, chocbys nie wiem 
jak go unikai. Stqd, je£li lubisz finezyjne 
pojedynki powietrzne, radz? raczej grab w sieci 
i innymi ludfrnL Siecidwka to |e to! Mozna tez 
pograb na dwdch, w trybie "split screen" - 
ekran dzisli si? horyzontelnie i kazdy z Was moze 
prowatizib wlasnq krucjat?. Rzecz znsra od 
niepami?tnych czasdw - a ciqgle cieszyP 

A inni - hm, tez, choc z innych przyczym,. Na 
przyklad czofgisci. Czolgi sq - jeszpze. bardziej - 
powolne [ale z latwosciq pokonujq nawet 
strome przeszkody terenowe), chob w zamian 
ich pancerz jest imponujqco mocny. Za to 
strzelanie moze juz z lekka wnerwic. Zasadniczo 
celuje za nas komputer - tzn, jesli mamy wroga 
w polu razenia i widzimy, ze zostat ujqty w 
specjalnq ramk?, po prostu naciskamy fire - 
komputer celowniczy sam odpowiednio ustawi 
luf? tak, by trafic w cejf Poniewaz 
wystrzeliwane przez czofg pociski lecq do celu 
;akis czas, a i obiekt ataku przeciez zwykle nie 
stoi w miejscu, nie zdziwicie si?, gdy zobaczycie, 
ze lufa czolgu mierzy gdzies w zupelnie inny 
rejon ekranu. Niestety na dalszq odlegfosc 
skutecznosc ognia bardzo maleje i trzeba 
vystrzelic kilkanascie razy, by ujrzeb jak kolejny 

Ufol idzie w ogniu w dol. W tym momencie gracz 
zredukowany jest do roli biologicznego 
"autofire”, co nie jest specjalnie podniecajqce, 
Rzczegfee gdy przez dluzszy czas nie widzi si? 
skutkow prowadzonego przez siebie ostrzalu. 

^juside tez uwazac na to, by wrog nie 
ypiknql si? Warn z.pola razenia 

ppniewaz wbvyCZeB Cje'bli akurat nie 
ma mriegD wroga w celpwnikul 
-^afg well ogniem na wprost, nie 
^jmujqc si?, ze radobnie demoluje 

ronrb. 

incoming oferuje nam kjlka trybflw zabawy. 
I Tybh, ktdfty ogblnie w biskim,powazeniu ma 
I ii&zystko prbc^strzelania- ucieszy na pewno 
Bopcja "arcade'1. Tutaj zasady sq prostu masz 

Pqnad 10 inaszyn bojowycb do wyboru [czolgi, 
helikpptery, mysliwce.odrzotowe, mydiwce-r- 

ismiczne, bombowce) i jedno zedenie; brob 
cwej bazy tak dlugo, jak mozesz Wrogowie 

I mdciqgejq kotejnymi falemi fwytrzymalem 13), 
B* Olownie w powietrzu, chob czesem trofiajq si? 
, bnwoje poduszkowcbw • i mozna mlbtib do 
; uiadlego, pstrzqc jak nesza baza powoli 
rzamienie si? w zcrane wybucbamt pobojowisko: 

ba to za slabs wyrazenie: staje si? one 
stoserfi ruin, zwalamt zgruchotanego 

sprzQtu i gbr^ zdruzgotanych 
inatalacjb D, ktorym ctiodzi a 

cob wi?cej, mogq 
sprdbowad opcji 
kampsnll * tak w trybie 

?C2nobciDwym, fsk i taktycznym tco tutaj 
aimret oznacza tyle, ze sErzelania jest rbwnle 

r duz&i ale dodatkowo trzeba pokombinowsd i 
ykonad zfecone zadanie). W trybie kampanii 

<$&■ 



Recenzje 

Plusy: 
• efeMygralic/ne Ingoing 

wralenia wizualne 

-dzwlek 

•wlele polazildw. w 

ktOrycb toczvmy walke 

• Imlf spill-screen" 

• gra w siecl 

-zrdznlcowane scenerle 

Minusy: 
• gra momcnlami wyraznie 

zwalnla. nlezaleznie od 

konfiguracli 

• praktyczny brak 

• pojazddw moze l duzo - 

ale roznice goni^dzv nlml 

saniewlelkie 

• grywafno^c po jakim^ 

czasie spada 

Ocena: 

s 
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swiecito 
wisniowo i wydzielato 
spor? ilosc ciepfa. Bez 
przerwy bowiem na ekranie cos 
blyska, jarzy si?, wybucha efektown? eksplozjq 
(z charakterystyczn? pierscieniowq falq 
uderzeniowq), wali si? w chmurze ognia czy 
efektownie rozpada si? na kawatki [no, akurat 
ten ostatni efekt jest troch? skopany - stale i 
wcigz widzimy jak poszczegolne polygony 

llumerM/M 

danego obiektu fruwajg na wszystkie strony). 
Widac nawet dym unoszgcy si? z luf naszych 
dzialek Cbnawo!). Do tego feeria rozmaitych 
swietlistych barw... Pami?tacie Turoka - 
"poetyka" Incoming utrzymana jest w dose 
podobnym stylo, Nieco (jak dla mnie) 
kiczowatym i przebarwionym - ale na pewno 
efektownym i robiqeym na widzu wrazenie. Do 
tego nalezy dodafi bardzo smakowite widoezki 
(kosmos, gbry, woda... krqzowniki na morzu to 
cos niesamowitego, szczegdlnie gdy atakujemy 
je z najblizszego dystansu seriami broni 
poktadowejJ. Albo taki smaezek - walks toezy 
si? przy gotujgcym si? do startu wahadlowcu, 
ktony obserwujemy w finale, jak majestatyeznie 
wznost si? w niebo; wzruszenie sciska gardlo. 

Pradu cent: 
Rage Seri Mace 

Dystryhutar: 
FUge Solfwaie 

miatem 

Na desen mozna zmieniac tryb pracy kamery 
(podobnie jak w G-Police), by ujrzec swoj pojazd 

z rdznych stnon (choc najwygodniej walczyto 
mi si? w trybie FPP - tzn. patrzqc 

oezyma pilota). W ogole czasem 
i wrazenie, ze oglgdam 

dodatkowe misje do G- 
Police, co jest juz 

wystarczajgcg 
alg 

ming. Ale 
musz? 

zaznaezye, ze 
pod wzgl?dem 
klimatu G-Police 

bije t? gr? na 
glow?. Same 

"3dfxowe” bajerki, 
chocby nie wiem jak liezne, 

nawet wsparte czadowg muzyezkg, to 
jednak za malo, by stworzyc odpowiednio 
magnetyezng i przygniatajgcg atmosfer? walkL, 

W ogole te wszystkie bajery, widoczne na 
ekranie podezas gry w Incoming, majg tez swg 
Hciemng stron? mocy\ Awteiwie brake mocy 
(objiczeniowejL Made jak w banku* ze 
niezaleznie od konfiguraeji, procesora, ter ram 
itp. gra momentami b?drte Warn paskudme 
zwalnied Gdy na ekranie zaroi si? od statkdw 
Gboych, a nasze pociski urzqdz? tm 
Armageddon, zamieniaji|c nieba w pokaz 
fajerwerkiw, IEo£d klacek na sekund? spadnie 
dramatyeznie, a szybki tarkot dziatks zamieni si? 
w powolne dudnienie, przypomin&j^e chodzqcy 
na jatowym biego stary traktor. Jak si? wydaje, 
dopiero Monster II + PenCium II (i to nie ten 
najwolniejszy) zapewnilyby grsczom odpowiedni 
komfor.t zabawy. Takie zaciachy nie zdarzaj? si? 
zbyt cz?sto - ale wczesniej czy pdzniej tego 
doswiadezyeie, wi?c warto 
to zauwazyc, 

Dzwi?k - tu nic si? nie da 
zarzucifi, Efekttiw jest tyle, 
ze gdy gra my w 
slue hawks ch, glows 
zaezyna szybko baled 
(wybuchy, efekty strzatflw, 
pracy sitnikbw, nieco 
speeclifiwl. Muzyk? 
nagrano w formie audio- 

j trackdw (mozna je 
1 odsluchiwad z CD]; jest 11... 

■.umatdw. Wprawdzfe nie 
nil 

odruchowo potrz?sac glow? w rytm walgcej jak 
kaem perkusji. Zas ostatni temat... che che. To 
taki bonusik od Rage Software. Pami?tacie 
piosenk? "farmer jakis tam farm? miaf, ija, ija, 
jo"? Tak, to wlasnie ten slynny przeboj, w 
odpowiedniej aranzaeji, wzbogacony dodatkowo 
o porykiwania, pokwikiwania itp. odpowiednich 
zwierzgtek. Kontrast songu z tym, co dzieje si? 
na ekranie jest tak komiezny, ze nie mozna 
powstrzymac smiechu. 

Niestety nie jest mi juz az tak bardzo wesoio, 
gdy trzeba t? gr? podsumowac. Musz? 
przyznac, ze w sumie Incoming nieco mnie 
rozczarowak Na podstawie zapowiedzi i dema 
oczekiwatem czegos posredniego pomi?dzy grg 
G-Police, Turokiem i Bog wie czym jeszcze. 
Tymczasem okazuje si?, ze w/w gra to TYLKO (?] 
rozbudowana strzelanina o bardzo starannej 
oprawie grafieznej i dzwi?kowej, ale bez 
wewn?trznej gl?bi. Ot, taki 3Dfxowy fast-food, 
tyka si? szybko i latwo, smakuje przyzwoicie... 
ale nie jest to uczta dla ciala i ducha. Gra jest 
zbyt trywialna, bym popadl w szczegolny 
zachwyt. Tym niemniej, gdy zapomn? o tym, 
czego oczekiwatem, a skoncentruj? si? na tym. 
co widz?, to okazuje si?, ze incoming jest gierq, 
ktdra w znakomity sposbb zwalnia nes od 
obowiqzku my^enia, zapewniajqc przy okazji 
odpowiednio wyEokq dawk? dobrej zabawy. No i 
dodatkowo gwarantuje wytworzenie sporego 
odcisku na przynajmniej jednym palcu. 

tq-Afli)? 

Wymagania: 
: P-133; W9&. SVGA,tala 
f miizycjrta. 3Dfx. Cdx4 

Internet; hiip:/M»w.rag$:oox# 

»i 
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[ Za linia frontu... 
Front Line Fighters 

Sclskam wlasnle w dtoniach calklem zachccalqcy 
zestaw zatytulowany Front Line Fighters. W 
Srodku czekaja na mnle irzy plytkl zawterajgce 
symulatory ze slajni Digital Integration. Sq nlmi: 
Apache Longhow, Hind i F-16 Fighting Falcon. Ten 
ostatn) wzbogacony jest u dodatkowa kampanig 
rozgrywanq pod niebem Atganistanu i 
sprzedawanq dotychczas oddzielnie jako data 
disk. Wymienione wyzej pozyeje to gry dohre, nad 
wyraz realistyczne, a co za tym idzie - wysoko 
ceniooe w Owiatku maniakiw symulacji przez 
duzo „S". Jak na 98 rok przystato, programy 
wzbogacono o ohslugg akceloratorOw z chipom 
3dFX Voodoo. Przyjrzyjply sip teraz sprawie z 
bliska. 

tUKASZ BONCZOL 

APACHE LONGBOW Powstal na samym poczqtku 96 
roku. Autorzy zastosowali tutaj 
pewien manewr „odmfadzajqcyJ1, 
wzbogacajqc czyst?, wektorow? 
grafik^ teksturami. Te ostatnie, 
rozmyte przy pomocy 3dFXa 

sprawiajg, iz teren, nad kt6rym latamy wyglgda 
bardzo efektownie i nie znad po nim wplywu 
czasu, jaki minqf od czasu wydania gry. Gorzej 
jest z wszelkimi wybuchami i dymem oraz 
jednostkami, ktdre wcigz przypominaj? te z 
poprzedniej ..odslony" Apacha. Jest tu tez 
pewna ciekawostka. Pierwotny engine gry 
wzbogacony teksturami i paroma innymi 
bajerami graficznymi zachowuje si? nadzwyczaj 
plynnie, i to bez pomocy Voodoo. ,,Pentiawa" 
166 z 32 MB RAM bez tego cacka tale z 
czteromegowq kart? graficzn?) z latwosciq 
wyciqgnie okolo 20-25 fps. I to przy 
maksymalnych detalach, w rozdzielczosci 
640x480, pod Windows 95! Co ciekawe, F-16 
przy takich samych ustawieniach dlawi si? i 
„czka'\ tak ze zamiast gry mamy tzw. 

Plusy: 
• 3 porz^dne syniuTatory 
• Duzo zabawy 
- O&sluga 3dFX 

Mi n li Gy: 
• Juz Hie la srvwalno^c (i 
wysoklej spadla na 
mm\m\ 
• Apacite let ipz 
lrcszeczke sp&znlony... 
• Eksplozie. Hols rok 
lentil to jeszcie \M$ 

mwu 
- numer z HiDtlem 

Ocena: 

..materialy prasowe" lub jak kto woli - slajdy. 
Widzimy przed sobq odpalon§ rakiet? - pierwszy 
slajd, obserwujemy spadajqcy samolot wroga - 
drugi slajd... Obie gry prezentuj? si? przy tym 
bardzo podobnie, z lekk?, powtarzam LEKKA 
przewag? na korzysc F-16. Niech producenci 
gier przysi?gajq, iz celowo nie zawyzaj? 
wymagan sprz?towych kolejnych produkcji, ale 
ja i tak w to nie uwierz?. FLF jest tego 

najlepszym 
dowodem. 

HIM) 

Niestety, Mi- 
24 sobie nie 
polatafem, 
poniewaz na 
ORYGINALNYM 
kompakcie z 
programem 
nie znalazlem 

samej gry, a jedynie... drivery do pewnej karty 
graficznej oraz dema Warcrafta II i paru innych 
gier (strzezcie si?, przyszli nabywcy!]. Ciekawe, 
czy to tylko „burak" w wersji przeslanej da 
recenzji czy tez wyst?puje w calym zestawie? 
Mog? wi?c jedynie napisad, ze jak zapewnia 
producent, zastosowano tu podobny trik z teks 
turami jak w Apache. Z wlasnego doswiadczenia 
(gralem w sprzedawanq osobno starsz? wersj?] 
dodam, iz mozecie si? tu spodziewad o wiele 
wolniejszej pracy progFamu niz w AH-64 tale nie 
az tak jak w przypadku F-16]. Co tu wi?cej 
pisad? Podobnie jak w Apache, symulacja jest tu 
naprawd? skomplikowana, lecz zamiast na 
obslug? rozbudowanych systemdw 
elektronicznych, twoje wysilki pdjdq na 
ujarzmienie kolosalnego sowieckiego dmiglowca 
(wynika to z jego lopatologicznej konstrukcji 
tworzonej w mydl zasady „nigdy nie rdb nic na 
sil?, wez wi?kszy mlotek" lub raczej ..zamiast 
jednej rakiety kierowanej - dwadziedcia 
niekierowanych"]. Dodatkow? atrakcj? powinny 
bye misje zwiqzane z wysadzaniem desantu czy 
zabieraniem rannych (w Apache tego nie bylo, 
bo AH-64 nie ma przedzialu desantowego). 

F-16 

Wszystkich bardziej zainteresowanych odsylam 
do mojej recenzji [CDA, listopad 97). 
Niewtajemniczonym powiem, ze gra jest bardzo 

dobra. Jedn? z nielicznych 
wad poprzedniej odstony byly 
wysokie wymagania 
sprz?towe i brak obsiugi 
jakichkolwiek akceleratorow 
trzeciego wymiaru. Teraz 
sytuaeja ulegfa diametralnej 
zmianie, poniewaz posiadaeze 
3dFXow mogq juz cieszyd 
oezy slicznq, plynn? grafik?. 
Pozostali zas... Life is brutal 
tand full of zasadzkas...). Nie 
zmieniono tez kiepskich 
wybuchow. Pozostaly te z 
poprzedniej wersji. Cz?sto 
tez zdarza si?, ze po 
zestrzelonej maszynie nie 
pozostaje nic, nawet obloczek 

dymu. Po prostu widzimy eksplozj?, a potem juz 
tylko czyste niebo w miejscu, gdzie przed chwilq 
by! wrog. Maszyny wprawdzie czasem rozpadajq 
si? na cz?sci, lecz wyglpda to zenujqco tmniej 
wi?cej tak, jakby samoloty byly modelami 
plastikowymi, ktore w jednej chwili „rozklejajq" 
si? na poszczegolne elementy; jest to o tyle 
denerwujqce, ze podobny bug wyst?puje we 
wszystkich poprzednich grach z Dl). Teraz, na 
3Dfx, chmury wygl?dajg jeszcze bardziej 
..realnie", a lot w kanionie, po ktorego scianach 
taricz? setki refleksow swietlnych jest czyst? 
przyjemnosci? [no, moze nie licz?c ukrywania 
si? przed radarem wyrzutni Striela, radarami 
Migow patrolujqcych przestrzen nad nami, 
glownym radarem wczesnego ostrzegania, 
czujnikami podezerwieni...; oczywiscie nie nalezy 
tez przy tym wszystkim robid garazu z jakiejs 
wystajqcej pofki skalnej... ale poza tym to sama 
przyjemnosd!). Dodanie kampanii w Afganistanie 
jest oczywistym plusem gry, chod moze si? ona 
wydac troch? monotonna dla tych, ktorzy 
wylatali wszystkie misje z wersji podstawowej. 
Dlaczego? Nad podobnymi masywami latalismy 
juz w Izraelu i na Cyprze (tylko tarn byto wi?cej 
jezior). Autorzy mogliby si? pokusic o 
stworzenie zupelnie nowej scenerii (np. Alaska, 
Syberia, Skandynawia). 

FLF to zestaw dobry. Jezeli tylko dostateeznie 
wczujemy si? w rol? pilota, to zapewnione 
mamy wiele wieezorow przyjemnego latania. 
Nareszcie wielbiciele symulatorow nie musz^ 
kupowad megapaka, w ktorym obok dwu 
upragnionych Jatadel", dostan? dziesi?d pinballi 
i 3d Pooli. Nie znajdziecie tu jednak atrakcji na 
rniar? F-22 Air Dominance Fighter czy Longbow 
2. DIatego tez produkt Dl, wbrew nazwie, 
pozostaje nieco za pierwszq liniq 
symulatorowego frontu... - 

af-ACflB* 
Producent: 
OlgiUflntcyraN&n 

Wymagania: Dystrybutor: 
P133,16 MB RAM Marfeott 

tel,{OS} 663 OT 

Internet: ■h||j)//www thgiiif .CO .tjk 

ifumeroa/as 
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r Awantury z czasem - 
I The Journeyman Project 3: Legacy of Time 

Czort jedyny wie, jak jest naprawd?, mnie 
□sobiscie mniej karkotomnq wydaje si? pierwsza 
hipoteza. Czas jednak na konkrety. 

Jezeli ktos nie zna poprzednich cz?sci gry, to 
przyda mu si? krotkie wprowadzenie. W noku 
2308 nastqpit mianowicie pierwszy kontakt z 

Poniewaz jestem redakcyjip jofem" od 

ppzygodoweh, Szet (pisafi zawsze i tluzej tilery) 

i usmieetiem, z jahim zapewne waz namawial 

Ewe do skosztowania stynnego jaliluszha, 

wrpczyl mi mocno odksztalcone pudelko. (Poczta 

Polska nie jest lizycznie zdolna do dostaeczeiija 

paczki lak, by nie wygladala jakby niedaweo 

przysiadly na niej czlery zrapczone zyclein 

slum) l pzBoil id niecbcenla: ■ ZrOb lo slary, 

najiepiej na ppzedwczoraj... Km mow! sip 

tpudno, Nie lakicb wytzyndw sip dokonywato u 

Dziepzybskiego. Zanurzmy sip wipe w otsblan 

czaso... tnoze na ppzedwczoraj zdpzymy. 

Anakha Autorem pomyslu o podrozach w 
czasie byl nieposkromiony H.G. 
Wells. Jego Podroznik poruszal si? 
wpnawdzie tylko ku przyszlosci, ale 
nie da si? ukryc, ze przedtem nikt 
czegod takiego nie wymyslil. Stary 
Wells w ogole ..odkryl" kilka 

zelaznych pozycji z repertuaru SF - starcie dwu 
cywilizacji [Wojna Swiatow) jest tez jego 
dzielem. Nie jestem pewien natomiast, kto 
pierwszy wymyslil manipulowanie przeszfoscig 
(najpelniej rzecz zrealizowal Isaac Asimov w 
powiesci Koniec Wiecznosci) - a z tym wlasnie 
mamy do czynienia w grze Journeyman Project 
3: LEGACY OF TIME. 

Zabawne, ze z wielu pomystow zaczerpni?tych z 
arsenalu SF ten wlasnie (ingereneja w 
przeszlosc celem zmiany terazniejszosci) chyba 
niestety nie da si? zrealizowac. Czas otoz nie 
jest zjawiskiem izotropowym i nie podlega 
manipulacji. Nie zraza to jednak wcale lieznej 
rzeszy autorow opowiadan i powiesci SF, ktorzy 
z wcale obiecujqcymi skutkami biorq na warsztat 
najrozniejsze warianty p?tli czasowych i 
paradoksu dziadka. 

Powiedzmy nieco wi?cej o paradoksie dzisdka, bo 
cala gra opiers si? wlasnie na pomydle o 
mozliwoScT ingerowania w naszq przesztodd. 
Zaldzmy, ze cofnqlem si? w przeszlodd t celowo 
badz przypadkiem. zabitem mo jego dzradka, zanim 
ten poznal mojq babci?. Nie przyszedl wi?c na 
dwiat mtij ojoiec, co zatem idzie, mnie samego 
tez nie ma, nie wyruszyiem w przeszlodd ■ i ktdz 
u licha zabit dziadunia? A ekoro nikt nie zabik to 
ja po ilus tam fatBCb znriw wyruszam yy 
przeszlosc - i tek w kdlko Macieju, Zwolennicy 
dopuszczalnodci podrtijy i interweneji twierdzq, 
ze mozliwe sq tylko niektdre dziatanm podrdmifca 
w czasie~ mdgfby on ns przyklad uratowad zycie 
swojemu dziedkowt zadn^miarg jednak nie 
zdolalby go zebtf, cod byloby mu i pewnodciq 
przeszkodzilo Izawiodlflby brad, zostelby 
aresztowany, me dotarlby ns miejsce itp.l. bo 
jego ojeiee pojawil si? jednak na dwlecte, co tak 
czy owak jest faktem maze nie htstoryeznym, ale 

niezaprzeczalnym. Inni twierdz?, ze kazdy taki 
fakt kreuje powstanie nowej rzeczywistosci, 
gdzies tam wi?c istnieje inna Ziemia, beze mnie. 

obeq rasq - Cyrollanami. Zaproponowali oni Ziemi 
czlonkostwo w lidze swiatow zwanej 
Symbiontem, dajqc ludziom i ich rzgdom dziesi?c 
lat do namyslu. W 2315 doktor Elliot Sinclair 
stworzyt Pegaza - machin? umozliwiajqc? 
podroze w czasie. Jednakze Senat Ziemi kladzie 
lap? na calym projekeie i rekwiruje Pegaza. 
Zostaje stworzona Agencja Bezpieczenstwa 
Czasu (Temporal Security Agency), ktorej 
zadaniem jest bronic przeszlosci przed 
manipulacjami przy pomocy Pegaza, W 2318 
Cyrollanie powrocili, aby uslyszec decyzj? na 
temat przystqpienia do Symbiontu. Sinclair 
ostrzega, ze Cyrollanie chcq podbic ludzkosc. 
Kiedy zostaje zignorowany, buduje swojg wlasng 
maszyn? czasu i probuje dokonac zamachu na 
ambasadora obcej rasy. Powstrzymuje go agent 
ABC, Gage Blackwood. Nieprzejednany Sinclair 
zostaje osadzony w wi?zieniu Vega Thalon. Ziemia 
przyst?puje do Symbiontu. W 2329 Gage 
zostaje oskarzony o zbrodnie przeciwko historii. 
Udaje si? mu jednak oczyscic z zarzutow i 
udowodnic, ze odpowiedzialnq jest Michelle 
Visard, ktora probowala przekazac technologi? 
podrozy w czasie rasie Krynnow. Z opresji 
wyciggngl Gage’a kompan/nieco natr?tna i 
nad?ta projekeja Sztucznej Inteligencji - Artur, 
ktory stworzyl wirusa powodujqcego zwarcie w 
instalacji temporalnego kombinezonu Michelle. 
Podst?pnq agentk? i Artura (ktdry sam byl 
wirusem) pochlonql wir czasowy i oboje 
przepadli w Nieskonczonosci. 

Obecnie ABC popadla w ci?zkie opaly. Skandal 
wywolany dzialaniami Visard spowodowal 
sprzeciw Symbiontu. Nieziemcy zazqdali 
bezwzgl?dnego zamkni?cia ageneji. W wi?zieniu 
umiera Sinclair. Jednoczesnie na kraricach znanej 
ludzkosci przestrzeni zaezyna si? dziad cod, co 
przerasta skalq wszelkie niebezpieczeristwa, 
jakim ludzkodd musiala dotqd stawiad czola. 

mm\ D5/9B 
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Jakby znikgd pojawia si? obca flota, zqdajqca od 
ziemian zwrotu Dziedzictwa tcokolwiek by to nie 
byloL Tymczasem w ABC uruchamia si? alarm, 
sygnalizujgcy, ze w przesztosci ktos podrozuje i 
cos tarn si? dzieje niedobrego. Mimo ze 
wszystkie kombinezony do podrozy w czasie sg 
wylgczone, zachowat si? jeden egzemplarz 
prototypowy, Jest on dodatkowo wyposazony w 
funkcj? umozliwiajgcg przybranie ksztaltow i 
fizjonomii dowolnego widzianego czlowieka. Nie 
wahajgc si? ani chwili, agent Gage Blackwood 
wskakuje w kombinezon i rusza w pogon. 

I tak rozpoczyna si? przygoda. Od razu 
przyznam, ze nie miatem nie/przyjemnosci 
(niepotrzebne skreslic) grab w poprzednie dwie 
cz?sci. Moja ocena nie b?dzie zatem bazowata na 
pordwnaniu „ Legacy of Time” z wczesniejszymi 
cz?sciami. W zamian otrzymacie bezstronng 
ocen? w swietle innych znajdujgcych si? obecnie 
na rynku produktow. 

Zacznijmy od grafiki. Mamy tutaj do czynienia z 
czyms podobnym do ..Atlantis”. Gra oferuje nam 
bardzo ladng grafik?, o zywych kolorach i z 
mozliwodcig rozglgdania si? na wszystkie strony. 
Mankamentem jest fakt. ze akcja nie rozgrywa 
si? na pelnym ekranie, lecz na okienku obci?tym 
troch? z gory i z dolu. Wydaje si? tez, ze troch? 
bardziej niz w przypadkti wyzej wymienionej gry 
widac naszych malych-braci - piksele, Za to, 
kiedy sprobujemy si? zagapic w gor?. bardzo 
ladnie zaskoczy nas stoneczko wyzierajgce powoli 
zza jakiejs budowli, albo przesuwajgce si? z nim 
cienie. Slowem - jest dobrze, Muzyka 
harmonijnie dopasowuje si? do akcji 
rozgrywajgcej na ekranie i jest mila dla ucha. 

Niewskazane jest tez bawib si? w dopplera lub 
dokonywac skokdw w czasie przed czyims 
nosem. 

nakierowuje $i? na moiliwe wyjbcia z danej 
lokacji. Nawet jezeli nie wpfidniemy 
automatycznie na irozvtfi^enia jakiejb zagadkL to 
uczynny Artur (ktbry msml ma tez bardzo 
zebawne uwagi), po klikni?ciu na drubk? koto 
jego wizerunku, wszystko nam wylozy w 
prostych slowach. 

Co by tu rzec na koniec? Fabula jest dose 
ciekawa i nie grozi notoryeznym rozeigganiem 
mi?sni szcz?kowych ziewajgcego niezym smok po 
sniadaniu graeza. Bye moze poziom trudnosci 
jest kwestig opcjonalng, gdyz mam wpraw?, 
jednakze z gory ostrzegam, ze Course of Monkey 
Island to to nie jest. Dobra przygodowka - 
jednakze bez zadnych rewelacji. W obliczu 
nadchodzgcego „Ksi?cia i Tchdrza’1 radzilbym 
zastanowic si? nad kupnem tchyba, ze jestes 
fanem serii), a moze nadmierna prostota tej gry 
wlasnie Ci? zach?ci? 

Jesli kto nie zamierza bawib si? do konca lub 
puscily mu nerwy, to moze obejrzec sobie cal? 
gr?, bo animaeje zostaly zapisane w formacie 
* mov i mozna je spokojnie obejrzec pod 
jakgkolwiek przeglgdarkg. Jest ich wiele i sg 
dtuuuugie. Powiedzialbym, ze niekiedy za bardzo 
dtugie - mnie osobiscie irytuje siedzenie przed 
ekranem i oglgdanie pi?tnastominutowej 
animaeji, bez mozliwodci ingereneji w tok akcji. 
Ale sg gusta i gusciska. 

I ostatnia, najwi?ksza moim zdaniem wada. Gra 
nie ma opeji wydwietlama dialogdw i komentarzy 
w formie tekstowaj, co eliminuje osoby gorzej 
slyszgoe. To doprawdy aburzojgce. ze twdrey 
wielu gier dyskrymmujg osoby z wadami sluchu - 

Jako si? rzeklo, animujesz postad agenta ABC i 
wszystko widzisz jego oczami; jak rowniez 
dysponujesz kombinezonem pozwalajgcym 
przybrac dowolng widziang wczedniej postac. Co 
z tego wynika? Ano, w miar? rozwoju akcji 
b?dziesz musial skakad pomi?dzy rdznymi 
epokami - odwiedzisz Atlantyd?, El-Dorado oraz 
Shangri-La w czasach ich dwietnosci. W danej 
epoce b?dziesz zbieral najrdzniejsze obiekty, 
ktdre mogg ruszyd akcj? w innej. Kazdg 
napotkang postad katalogujesz w pami?ci 
kombinezonu. Mozesz potem si? do niej 
upodobnid i niecnie to wykorzystac. Jednakze 
mozna to robic tylko w obr?bie danej epoki. 

Niestety, nic nie jest doskonate. Tyczy si? to 
tez opisywanej tu gry. Mianowicie, jest ona za 
prosta. Mozna praktyeznie z gory przewidzted 
kazdg nast?png czynnodc. Wszystko do siebie 
pasuje i nie ma problemow typu ..gdzie, u licha, 
mam uzyc tego przedmiatu?11. Jest to 
wprawdzie zmorg poczgtkujgcych graezy, ale 
nas, starszyeh, zaawansowanych, ktdrzyjuz 
par? dziesigtkdw takich gier przemielili w 
swoich mdzgach, gra nie zmusza do wysilku 
intelektualnego; mozemy ukodezyd jg zerkajgc 
w telewizor lub czytajgc sobie w 
„mi?dzyczasie" gazet?. Nie mamy tez szans 
przegapid jakiegokolwiek pomieszczenia. gdyz 
po nacisni?ciu spaeji, ekran automatyeznie 

; Pluay; 
- tieiiwf paiyil 
- olemrtM 
- kllfflit 

! Mlnusy: 
• ifitMn! wili 

i\mm 

Ocena: 

7 

godzi si? pfzypomnieb im. ze wi?kszodc ludzi to 
szybko czytajgcy wzrokowey. mdwionego zed 
dialogu trzeba bezwzgl?dnie> zgrzytajgc niakiedy 
z?b&miH wysluched do korioa* Gracze wszystkich 
krajfiw! Zaczoijcie wywierad jakgd presj? na 
firmy. ktdre dyskryminuia osoby gorzej styszgee! 
Piszcle do red akcji czasopism. niech te krytykujg 
niedbalcdwl I howghi 

Preducent: 
Presto StirtloS/fletf Orb 
f ntej l^n>mont/B[CMlc« buiid 

Wymagania: 
w95, p90.16mbram, 4xcdrom, 
direct x 

Internet: hnp-//*ww \m 

Dystrybutar: 
Mirage 
lei.(022) 6179321 
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Recenzje 

eskadrq, ale w AS! jest uzywana angielska 
terminologia Squadron, a stopien dowodcy 
[Squadron Leader] odpowiada stopniowi 
dowodcy dywizjonu mysliwskiego. Wi?c chyba 
jednak dywizjon! 
Niemcy i Anglicy majq do wyboru po dwie 
kampanie, troch? skromniej potraktowano 
Francuzbw, bo dano im tylko jednq. Chociaz tak 
naprawd? to kampanie RAF i Luftwaffe w sumie 
pokrywajq si? - tzn. cz?sto walczymy w 
identycznych misjach, tyle ze po drugiej stronie. 
Grajqc w kampani? 1939-43 musimy przebrnqc 
przez drug?, czyli Bitw? o Angli?. A propos 
kampanii pt. Battle of Britain. To jest naprawd? 
znakomite! Trzeba si? niezle nagimnastykowad, 
aby nie dostac batdw. Jak rozdzielic nasz 
dywizjon (16 maszyn], zeby przechwycifi 
wszystkie wyprawy bombowe zdqzajqce nad 
Londyn, nasze lotniska i porty? Jak dysponowat 
pilotami, by si? nie m?ozyli? Jak sobie poradzit 
ze stale zmnieiszejqcq si? lie zb? pilots i 
maszyn? Cbronii fotniske czy stanowiska 
radaru? Mi?dzy innymi na takie pytania b?dziesz 
musial znale26 odpowredzi. 

AS! wiernie oddaje atmosfer? zm?czema i to nie 
tylko pilcttiw, ale i Twoj& Lecqc po raz n-ty m 
przechwycenie niemiackicb bombowctiw. 
b?dziesz zadawal sobie pytenie bez odpowredzi; 
jak dkigo to jeszcze potrwa? Walcz?c w 
szeregach Luftwaffe Twoja zadania b?d? troch? 
inne, ale emocje towarzyszyd Gi h?dq takie 
same. Lecqc nad Dover Eub irmy cel bgdziesz z 
drzeniem serca oczekiwad ne komunikaty o 
zauwazeniu chmary Spitfire'tiw i Hurricane’dw. 
Poniewaz po kazdej ze stron maze uczestniczyP 
maksymalnie 36 samolotdw, wj?c o skr?cenie 
niezlej zadymy jest fatwo. AS! Oferuje pi?d 
poziomow trudnoSci, dla kazdego co§ w sam 
raz. Najprostszy level, Lieutenant, jest 
przeznaczony dla totalnych laiktiw. Cafa iozofia 
sprowadza si? tu do wejdcia klientowi na agon 
(cz?sto korzystajqc z sugestii komputera, 
podsuwajqcego optymalny manewr) i 
przywalenia ze wszystkich luf. Ostatni poziom, 
General, jest gratkq tylko dla prawdziwyeh 
pilotow. Walka kofowa trwa bardzo dlugo i wiele 
razy pot b?dzie zalewaf Warn czoto, ale c6i to za 
przyjemnodd posfad w ddt frajera, Co do walki - 
jak w zyciu: zdltodzidb nawet w sytuacji 
stuprocentowej spudluje, e wytrawny as w 
beznadziejnej, wydewad by si? moglo, zestrzeli 
przeciwnika. Inny jest efekt, gdy przyfesolimy z 
calego arsenafu, inny gdy welmemy z tej same} 
odleglogci z samych karabindw. Dobry pilot, 
wykorzystuj?c Qpjsane w cbarakterystyce silne i 
slabe strony swej maszyny [polecam lektur?! - 
szczegolnie gdy gracie na wyzszych poziomach 
trudnoscfl, wyjdzie obronnq r?kq z wielu 

ELD Wracajqc do samego 
programu. Achtung Spitfire! 
jest sequelem dobrej i 
popularnej gry Over the 
Reich. Kazdy, kto mial okazj? 
pogiercowac w 
poprzedniczk?, bez 

problemow odnajdzie si? w AS! Dla tych nie 
zorientowanych w temacie: produkt Avalon Hill 
nie jest bynajmniej nowym symulatorem, tylko 
turowq strategic rozgrywajqcq si? w powietrzu. 
Dlatego gra jest raczej adresowana do 
strategdw, chociaz znudzeni oczekiwaniem na 
Wings of Destiny maniacy symulatordw Cczytaj 
lotnictwa II Wojny Swiatowej) mogq takze 
znalezc tu cos dla siebie. Over the Reich 
przenosito nas nad Europ? lat 1943-45, teraz 
mamy okazj? poszalec na latajqcych maszynach 
z okresu 1939-43. Niestety akcja rozpoczyna 
si? po kl?sce kampanii wrzedniowej, wi?c o 
naszych przedpotopowych "jedenastkach" i 
Karasiach mozemy tylko pomarzyc. Oprocz 
dwoch potentatow powietrznych, czyli RAF i 
Luftwaffe, mozna wcielic si? w "zabojadow", tj. 
Francuzow. Aczkolwiek latanie na ich 
archaicznych rumakach do najbezpieczniejszych 
nie nalezy. Wyjqtek stanowiq Devoitine i Potezy. 
Aby AS! szybko graczom si? nie znudzil, autorzy 
przygotowali bogaty asortyment rozgrywek. 
Nowy as lotnictwa ma mozliwosc powalczyc 
przez Internet albo pobawid si? samemu (che 
che che). Dla pojedynczego gracza 
zaserwowano walki powietrzne [Dogfight, 71 do 
wyboru], pojedyncze misje (Combat Mission, az 
79!) i wreszcie to, co tygrysy lubiq najbardziej - 
kampanie. Czym si? rozni Dogfight od Combat 
Mission? W tym pierwszym zostajemy od razu 
rzuceni w wir walki pomi?dzy wroga. A w 
drugim przypadku najpierw musimy doleciec do 
celu wyprawy, napotykajqc po drodze rozne 

Chybi kazdy z Was styszal o Bltwla a Anglia? Go, 
Ty ale slyszalai?) k co? 2i Irzecl rok sledzlsz z 
hislorii w laj samej klasle? No, to wiele ttumaczy. 
Dlaczego pytam o la bitwg? Ponlawa? nalnowsza 
gra Avalon Hill odnosi sip mlgdzy Innymi dn tego 
fpagmentu dzlejdw. Tu czns na main dygresjQ. 
Pnlscy pilnci podczas owej hitwy odngrall 
znaczp rolg, a niestely w Achtung Spitfire! nie 
ma zadnego polskiegn nkcentu. Jeszcze w latach 
siedemdziesiqtych podczas krgcenla lilmu pi. 
Bilwa o Anglig pamiatano o tym, jeszcze w 
poprzedniej wersji gry spotykato sia polskich 
piloldw, a teraz... Ate do tego, ze Angole sa 
niewdziaczni przyzwyczailismy sia ogladajac 
mecze obn reprezentecji w pilce noznej. 

Podniebne Szachy 
ACHTUNG SPITFIRE! 

niespodzianki, np. szesc 
atakujqcych niespodziewanie mysliwcdw 
nieprzyjaciela lub awari? silnika ktdrejs z 
naszych maszyn itd. 

Prawdziwq satysfokcj? dajq jednak kampanie 
ITour of Duty), Dowodzqo dywlzjonem, musimy 
przebrnqd przez wiele etapdw sidadajqcych si? i 
kilku misji. WlaSciwie nie dywizjonem tytko 

U dotu; 
Hieszcz^sne Fairley Bailie 
nie main zadnych szansw 
walcezMe-109. Ale na 
szcz?£cle dla nlch w poblliu 
sa tez Spitfire... 

Homeiivsa 
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Wymagania: Dystrybutor: 
P/5, 0MB RAM, WIN95,CDx2 AVALON HILL 

Internet: http //www avalonhill com 

Producent: 
AVALON HILL 

pozornie beznadziejnych sytuacji, A skoro juz 
mowa o pilotach - zwracajcie uwagq na ich 
poziom zm^czenia, 
tudziez na rozmaite 
znaczki, 
okreslajqoe ich 
preferencje i 
zdolnosci - one 
nie sq tylko 
ozdobq... 

Do tego dochodzq 
roznice wysokosoi, chmury w 
ktorych mozna siq skryc, mozna nobic 
swiece, pqtle, regulowac dlugosc serii, 
uwzglqdniac takie zjawiska jak przeciqgniqcie 
maszyny, blackout etc. Generalnie walki 
powietrzne sq znakomicie odwzorowane i 
jedynym zgrzytem jest rpafy szczegol. Otoz 
kilkaknotnie bylem (lecqc, powiedzmy, w 10 
Spitfire’ow] atakowany przez... Ju-87, czyli 
popularne Stukasy. Niezle, co? Uzywac 
przestarzalego i cieniutko uzbrojonego 
bombowca nurkujqcego jako mysliwca, podczas 
gdy jeden Spitfire bez problemu poradzi sobie z 
czworkq Ju-87... Reszta jest O.K. Uwzg^dnEDna 
np. takie smaczki jak morale pilotow - zdarca $iq 
czqsto, ze eskorta bombowcdw, widz^e | 
liczniejszego wrogs, pa prastu deje nogp i po 
angielsku znika i plansiy.-,. W stosonku do 
pterwszaj cz^pi dodano m mozliwosP przejg$B 
kontroli nad naszymi bombowcamiL ktdre 
wcaeiniej po presto sobie lecEaty, grcejqc i 
brom poktadowej do atakujqcych mydtiwcdw. 
Teraz mi\m jest np. rozbicie formacji i kazda 
msszyne wieje w innq strong ratujqb sip no 
wlasnq rpkq_ 

karabiny maszynowe, 
wipe w konfrontacji z 

np. Hurricane’em 
wyposazonym w 8-12 

tychze kaemow jego los nie jest 
do pozazdroszczenia (choc i tak jest to 

bardzo dobra meszyna). U Francuzow liczy sip 
tylko Devoitine, choc widac, ze ich maszyny sq 
wyraznie gorsze od niemieckich i angielskich. 
Szczegolnie pod wzg. uzbrojenia i szybkosci. Od 
fatedy mozna powalczyd na Hawku (to zresztq 
amerykartski myiliwiec). Odradzam Morane’y! 

Parp slbw o grafice i dfwiqku. Graficznie 
wszysfcko wyglqda bardzo ladnie (chod w 
stosunku od OtR praktycznio nie poprawiono 
grefiki; rdznice sq minimalne). Podobnie jak w 
Over the Reich, czqsto oglqdamy ciekawe filmy 

|wkmz okresu II Wojny. Same samoloty, 
wybochy. morze icd. sq OK. Dolozono wiqcej 
adimacji (nie ma juz takich buraktiw* iafc np. 
widoczny - po strqceniu dwu&lptkgwego 
mySliwca - spadajqcy jednosilnikowy samblot). 
KRdy* kto uslyszy muzykef iiiwiqki, nie pdcztije 
si? razczaroWony^MoZyka doskonale tworzy 
wojenny klimat, o Odglpsy walki kazdy powinien 
uslyszeb: dudnisnjSfaslek. grzechot karabindw, 
krzyki rannych pilotdw, wybuchy pocisktiw na 

Jakje samoloty sq najlepsze? Mnie najbardzie^y 
Angcti przypfidl do gustu Typhoon, dobi’a 
szybkoSd, wytrzymaio£d \ pokaine uzbrojenia (4 
dzislko 20 mm - ale molo amunrcji i ustqpuje on 
'zwrotnoSciq mySliwcom Luftwaffe, przez co 
szybko wrdg wchodzi mu na ogonl Niezly (a 
lepszy od Typhoons) jest tei Seaufighter, chpd 
raczej przydaje si? do scakdw na cefe neziemne i 
fiawodne, ew, do przechwytywania bombowctiw 
niz do zwslQzenia mySliwcow. Spitfire'y so OK, 
ale dopiero w warsj&ch wyposBZonych w 
dzillkach * wczaSniej wyrainie brakuje im sily 
ogma. no i ^'mafo odporne na trafienia przez 
pooiski wroga. Mosquito w wersjach 
wystopuigcych w tej grze nie sq jeszcze tym, 
czym bpdq w ckolicoch 1944, ale w dobrych 
rqkach ta maszyna jest bardzo grozna. 
Natomiast odradzam Gla.dtotory (dwuplatowe * 
my^liwce) i Defianty (ti'agedia! - my^liwiec j 
wyposazony w 4 km, uftiieszczone.w,,. kopulce 
strzelca pokfadowego; rozpacz!L Wiemtepkim 
feworytem jest bez wqtpienio Focke Wulf 190, 
praktycznie posiada te sable zelety co Typhoon, 
ale jest zWra^pjsz^i m Cchod zafeiy to od 
werslf^inielsze suzbrt|jenie i wi^cej amunlcji. 
Me-110 jest oiezly feilq ognia), ale w walce 
“jeden na jeden^ nie ma szans i afianckimi 

Okiem Mac Abry 
Pozwolq sobie na kilka mag dotyczqcych tejf 
gry. Jako fan OtR z niecierpliwosciq 

wyczekiwatem na jego sequel / m jestem w 
smie rozczarowany, chod uwazem, ze poza 

mbudowaniem opcji kampenijnej o mozimtt 
dysiokecfi swoicb maszyn i wyboru celu ataku, 
w grze zmienlto $i$ niewiefe. Zn6w mam 

wrmnte, ze oglqdam raczej pack z misjamt niz 

'samodzielny tjyt" Zmiany w grafice sq wrqcz 
kosmetyczna, pedal w jednym zoomie samloty 

sq zb mate, a w drugim zb duze; zasady mtfti 
nie utegly praktycznie zadnym irnmnem, a nawet 
w bazle danych wykorzystano spore rysunkdv/ i 

danych z ppprzedniej czqScL Mb 100% racjf 
ELD, ze autorzy poszli na fotmnq, pomljajqc tak 
kampaniq wneinmq. jak i ignMjqc 
calkomie front; mchodni dfi, ja wiem, ze gra 
nazywa siq Achtyng^pitfiref (co sugeruje 
zachodni teatrfziafati}, a nie np. Achtung Yakl. 

s/e.,, szkbda, 2 wielu przyczyii Wszelako mime 
tego "zgrzytu" polecam t$ grp wszystkim fanom 

ll-wojennych strategii. Mam tylko nadziejg, ze w 

trzeciej czqdci autorzy bqdq pamiqtac, ze 

Europa nie konczy siq na Renie, a If wojna nie 

zaczqia sip od ataku na Francjqtr, 

;anii. Me-109 'ma mala omunibji da 
a gdy jq wystrMB. pozoetaip mu dwa 

Kiedy bylem maty, czytalem zapalczywie ksiqzki 
Krola i Arcta, a pozniej po nocach snily mi siq 
Spitfire’y, Hurncane’y i Mustangi, Do tej pory 
zadna z gier przedstawiajqcych tamten okres 
nie spelniata moich dzieciqcych marzen. Nie 
wiem jeszcze, czy AS! je spelni, ale kilka tygodni 
sp^dzonych z tq strategic dalo mi olbrzymiq 
satysfakcj?. Zyczqc Warn dobrej zabawy z AS! 
zegnam siq sloganem z okresu Bitwy o Anglic 
Taki tekst wisial nad biurkiem dyrektora fabryki 
Hurricane’ow: “sprawy niemozliwe zalatwiamy 
na miejscu, cuda zajmujq nam trochq czasu’1.,. 

kadlubach maszyn, wycie spadajqcych 
samolotdw, swist rozkladajqcych si^ 
spadochronow. 

Plusy: 
- irwel 
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SCBnamjiednoczcmych [bo taifaffloczy m 
alcfii&MfcNieliczni. ktorzy 
Bwierzchni, w zaleznosci oAfl Llsk blrsfco 
e£|ctodowaly nakiety, przeFjpn||i sl^ w 
rofltantou lub cudem 
Wpizty^mzh tnie .i i' imlnejqc o tych paru 
MiadBi* ktore soUe po pnosfcu wyprH'owsiy 
Iuj4®l&ly w kalealorz i powodu zbyt duzej 
iiawki W’!iij- !^vego irom; sniowanisl. PowieJu 
MfeFi ludzko^6>^cz?la powoMku pomtasifi^ 

?. Pomi?dzy niewieIkiml csariarriL \ 
Sffozonymiorzez niedobitkdw. zacz^ftwilowft 

Facet z 
Fallout 

Jezeli czlowiek dostaje po dwa, trzy programy 
tygodniowo, ma aa harhu zydnych M 
aaaczyeieli i liceaai, a slice prowadzid w laiarp 
aaraialae zycie, ta aie ma szans, zeby doglgbaie 
zbadat i akoaczyl kazdg grp. Jednak czasami 
zdarzajg sip wyjgtki. Pereliyia kldrycb warto 
przez tydzien aie adslpwatnd koaipalera aa 

pozwalajpcych aa przezyci^koaiuaikujpc sip ze 
swialeia za pomacp aioaosylab. Jednp z aiewielu 
takich gier byl aiewptpliwie Diablo. Teraz aastal 

mmh 

Anakha 

Ale kij i tym. Wazne, ze wreszcie pewnego 
poranka Szaf wr?czyl mi czerwonawe pudelko, 
robiqc przy tyiti mtn?, jak? zapewne mial 
Mojzesz, kiedy walnql lach? w Scian?, z ktorej 
trysn?la woda. - Masz stary, doczekales si? 
swojej gry... 

Bt?} 

Imiess^cy, Iryedwaio fhnle, k i. 
kantarencfr. prcystqpfla do j# 

I nam producent sf 
rjeszcze o niej pod zadnym 

ppzorem nie piszcief" - zywi? m siine 
podejrzemo, ze ct *wcze5ni rede ktorzy" 
korzysteli przy tym i kopii legelnych inaczef 

I tak - nawiqzanie do Diablo nie bylo 
przypadkowe, gdyz Fallouttroch? mi go 
przypomina. Jednak mdwiqc absolutnie 
szczerze, dzielo Interplays podoba mi 
bardziej. Diablo jest w gruncie rzeczy 
prostq jak drewce dzidy bojowej - ze 
ty poziom lochdWujacab wszystko, co 
znajdzieszftak ngjwBsem, postawcie si? na 
miejscu bijpcg^j^oraz podziemLsidtizf ze 
dwieficie St w lochOaly czas nydnojak "o 
niedzielnym poranku we wiosce *shdw'\ 
wreszcie ktos si? pojawia, poti?br biegnie, by 

Lie hobby - a ten go od razu toporem 
wkurzy6?)h ze 
li?, spi 
fe hen 

jtkowa? 

n 

oczach 
piqnie mu jeszcze zapal bo(owyi'a^lowni 
miecze przyfepity mu si?Iekie§z!epione;md2giem 
kudly, a sHepikarz me zamserza opuSeid cany na 
zed an z to ward w; teki zed twardziel; 
hmmm.)f kup eliksiry uairawiafqce i zejdi na 
poziom 13-ty. gdzte zntiw zfcrqb teystko, co 

ft gra 

77FS 

m 

moze byb nasra przyszfoSd. Wedle^ 
ppznafljfllMte bezpardonowa walks 

tam 

pfocent luonosci cy 
]dziemnych schrolm 
yptamr, rozrzuconyc 

V * 

f tju J *ui, 
Vnu '*rvl Irnvr. 

rozonymtorzez nie'dobitki 
piemsze karwany, Na pustyniach, 
si? jedynym stalym elementem krajobrs; S?ly si? formowac gangi bezwzgl?dni 

[|Ce na koczownikach. Srodkiem 
Vtaly si? kapsle od butelek, powrocil 
wymienny. NajfiamMflfBZv surowiec to 
Krypty zostaEy^ldyil^mrosrodkami, gd: 
obowiqzywaiy prawo i 
przecl 



Specie. hfedzoiwyifielu sehrondw zdecydowali 
si? odcipd od |pBt& zawn^znego Pozwelala 
in? ns to samfffiyatat'.czalnG^d^rypt- gdyz kazda 
^ gi^WWI^sa zonaHryts we wlasne Jfddio wody. 

Jested jednym i niewielu^tirym bylo dane zyd 
w schronie Jrzvnsstka to twoja szcz$^V/9 
JjczhajMfyyMnie tak? cyfrq oznaczona jest 
WtojaKnypte. Jeditakie "slswa” tej cyfr^da^ 
spbje znsfi, gdyiw Ipadaturze produkujjcl^w 
w^o^nwGim "domu'^zepsut si? jeden chip. 1 
japaaow bezcennego plynu wystanczy na 150 1 
dm. Poniewaz yv scln/on r nie ma zast?pczego 

boh ate ra przejawia si? wspomniana na wst?pie 
takatu dylajjrzawaga Fallout nad Diablo. 

moiBSi np. imniejszyd szcz?^ie do dwtich, a 
zapas przeznaczyc rnnego, Do 
rozdysponowania masz jeszczepr?£**'^. 
dodatkowych punktfiw. Cechy wptywaj? ns* 
umiej?tno£ci, ktdrych jest mndstwo - 
posiugiwante sip bronrq mmejszego i wipkszego 
kalibru, energetycznq, wslfca wrpoz, pierwsza 

Kiedy wyjdifeiescbronu, pojam si? maps- Na 
razieznBSztyiko lokaiizaDios^^dniego 
schronua-ktdrego,mm zdoby£ cbipa (ktdrego 
oczywiScie deieka 
dregs * a zdobycie tego celuTo jedynie 
jjtilmetek), Jednak w misrp postppdw w grze 
fets^leez^wtadywafi si? o wielu innych 
miejscoch Iw sunue jest tch dwans&ie). I 
prawie w kszdym 2 nich czekajis ciebie mass 

inij zuczku, na kogo 
ratkolBiny losy swiata % 

pcz^tkuv^ybierasz 

HgktefovvaL Czekaj? nd 
jffipfeone przez twdrcow 
§jJ\-OS;tek, kr.iirp.mu.nip. 

umiejptndi 
rzocaniB. 3 
negocjdcji 

r Fallout!. fPJnemei?fndsci, Automatycznie podskocz? 
one o 2Q%, przy zdobydu kazdego nastppnego 
pozlomu b?dg wzrastaty o 2%, S? jeszcze 
najrdzniejsze umiej?tnoSci specjalne, ktdre 
modyfikuj? twoje statystykf. Ns poezdtku 
wybisrasz dwie. la potem, co zttabyty 
poziom, nast?pne. Wszystko to definite. lie 
BfSmy punktow zycia, akcji, czy jestedmy - 
odporni na narkotyki, radioaktywnosc, rany, ila 
mozemy uniesc oraz jak? mamy szans? na 
knytyczne uderzenie. 

si? # yftm t inteligen% orsz Aider 
i nv <:Kli}pina.:Wozesz wybrac jednq z 
gdr^clpof|ca!nppcg:stwoi7eriia - 
istacil i« 

W dziele Interplaya jssteS kowaT?mmvojego 
lose. Mozesz byd dobrym. zlym, neutralnym: To 
trzeba po prostu zobaczyd, Przykted - 
przybywasz do Junktown, Scierajq si? tarn w 

Anderson 

■ McGyuer, jakbyOTnifl p&mi?tsliVwfaficiciel 
rjieiscowego sklepu, oraz 'GiMB -Jflcet 
prbyvadzgcy kasyno. Tylko od ciebiezffteiy, 

; tioid zfozono i ma 
akcjfr Jest siedem 

|^RawczQ££. 
wmalosd, charyam 
Iigencja. z^cznosd 
fz szczagcie. Definiuje 

"Ale pakr?con§/fio nie dla mnie" * pomySli sobte 
w tym miejsdmytelnik. Ot6z niei Wszystko 
£vw/me do siebie pssuje i juz po pami chwifaeh 

grama zorientujesz si?, o co chodzi. Ter&z 
pozmtaj^cf juz tylko wybrad'pied/wiek 

n\ orez imi? bohatefp j.jeste^^goton.vf do 
l \\ drogL Moij^zdaniem wiasnie W -r 
llj mozliwoSciJjpk<EZCzeg6lowej krescji 

4 /T 

im V-lB 

MW*| 

ki;6w. Hr jU ^0 



SRoro juit^ym^mowa, totargowanie si? jest 
'waznym elementem Fallout. Jak juz wczesniej 
wspomnialem, walut? s? kapsle, lecz w okienku 
sprzedazy mozna potozyc doslownie wszu^ta; 
wartosc danego przedmiotu zostanie jizeliczon 
na kas?. Wartosc oferowanych i 
przednjkjto mu si byd zawsze przyjia]mni6| taKJ 
same, JflPak na cen? wszystkiego ^iLfTwo 
zdofrtoS&targowariFa si? i obracanmffizpeQL 
PKfiifzatem twoj bo hater ma wysgjfl B 
tnf§l|encj?, b?dziesz Ftilaido wvbaru dua I 

ktoremu z nich pomozesz uporac si? z 
konkurencj? i jak potocz? si? dalsze losy miasta, 
Mozesz zostac czlonkiem gangu, ktory nast?pnie 
wyrzynasz w pieri, a wlasciwie calkiem maty 
pniaczek, dzi?ki czernu stajes&si? bogaty i 
pozyskujesz wdzi?cznosc miejscowej ludnosci, W 
imescie handlowcdvv/pijzyj^j|sz zlecenie na 
morderstwo i wyk'onujeszzrobot?,-lub tez 
zglaszasz to wladzom. Obydwie mozliwosci s? 
dozwolone, Inrytuje ci? wlasciciel jakiegos 

odleglosci celu. Mozna obierac rozne taktyki 
walki - np. jezeli trafisz kogos w oko, to mqzg 
on oslepnqc^jo wyeliminuje go z dalszej^J 
potyczki. Mflotnz swoje minusy, gdy2l<l^^B 
przeriKmlk moze zrobid'ci dokladnie to samo. 1 
Ponadto, j8ieltplffiga& walki zostaniesz ci?zko 
ranny, npJftrfew^Qg?, to potem prpz 
pewien czas na ni? utykasz, jezelyjpstaniesz w 
oko, to trudniej ci b?dzie celowac itd. 
(oczywiscie caly czas chodzi o stworzonego 
ipffiaLjjibj^ohatera, a nie o ciebie jako 

BfttMin^aoko. realizm w 

tencj?, b?dziesz 

ip Bueno si? zdewaluowato w tych 
JKch, to taki koles zwykle b?dz>e 
■stowa w czyn, by do rob id si? 
Hentu ekwipunku. Nalezy prcy tyn 
Bjezeli kogos obt, mii|i|iii|j/|jiirj^ 
'fzmQwfe-t^Irffigario" osoba 

■epuMwrostu wyciqgnij spluw?'l 
^dzyUf, Mie zrozumcie mnie zle - to nie jest 
krwawa strzelanka, w ktorej siekasz gdzie 
popadnie. Chodzilo mi tylko o udowodnienie 
warn, ze w Falloucie mozecie zrobic prawie* 
wszystko. Tylko od was zalezy, jak? drog? 
obierze wasz bohater i jak potDcz? si? losy 
poszczegdlnych miejsc, Kim bqdzissz - zbawffi 
ludzkqSri, zqdnym mordu psyuhopatq czy ■ 
phtodnym pfGfesjonalistq, ktoremu zalezy tylkH 
na forsie? mg 

Czas teraz wsimnied o walcl Kisdy si? 
rozpoczyno, gra pfzechodzi w system turowy 
VM^a*^zr»o^ci od okreslon? V 
lmb§ punktdw 'akcjl terap gral w X-COM, 
to b?dzie to czijlsi? jak w ddmy Kazda z 

okreslon? 
itosji pupktdW, Mzy wa c 

rzucac 
gf^natiy, przeladoWywad brod, btv : 
W zalezy dp oil rodzaju brom, mo*' 
wybrad sgosdb oddanig straafu.r'fl&uhybil trafil 

posiadaniu jedynie ndz i pistolencarlOmm, 
potem jednak dochodzi dubeltowka, karabin 
snajperski, rakietnica, brori energetyezna* 
miotaez pfomieni, minigun - wszystko co lubi 
przeci?tny Kubus Puchatek i czego dusza 
zapragnie. Efekty dzialania kazdej z tych 

Jezeli z bliskiej 

ci, ktorzy lubi? Caj 
krwistosc! A Haynym m^ysem, jaki mozna I 

produjktowimterpalya jest brak opeji:ftiul!jil9yM 
Jednakze i bez niaj gra jest wspaniale, a f 
Mote nie Faalouta pozwala przypuszdiiS. ot 
b|Bzie drugs [juz si? robE ■ vide newsyM 
“Kalejdoskopie w zeszlym miechu - ZymwyjW 
Redaktorl i jezeli autdrzy umieszcz? w niep 
obslug? sieci, wm~ozen$ si? spodziewac 
fenomenu co najmmej na skal? Ultimy On-LineJ^ 
n aj bliZMjflB'^gesiamd ziewai cie si? pelnegoJ| 
opisu pi^SaCpriei purad 11 na przezMe”, Ale 
be wet nie ezekdijc na podpov^iedzi - zagrajcie, 
bo warto. Bo trzeba! 

Htnie oTiSozii po tym 
^wieoief OlStego tez 
iktdrycjijjspotkonych ludzi, 
lo ciebie. Najpierw jest to 
iesz w.wiosce po drodze do 

item komandos i pies (!!!) z 
Junktown,~a nast?pnifjflKa^ dziewoja z 
okolic zrujnowanego L&iAngeles. Podczas 
walki sprzymierzency pomagaj? ci wytluc 

k j^roga. Mozesz taj^flJpowad im brort, 
I ble pami?tq], zb kazda^-postBci ma inne 
* trji}fej$tnosci i np, lanlTombat shotgun a 

najwyzej jako wyktSfaczk. Co 
ekste rm rn ujemy? M oc no Jrze r^n i 

szczury. skorpiony, wazkif^elpWycm 
mutantdw czy ter... sklepikany, 

Bkzy nie chc? opuscic ceny o 5 kapsli, 
- I^ah! Yeah! To lubi?l 

Troch? nieswa 
ponurym i bril 
mozesz riamul 
a by przylqczyli 
Ian, ktdreog zr 

nogo, ktatke piersiowa, 
krocze - co tylko dusza 
iapragnie Ohflk 

Internet: httpV/www inlerplay com 

Plusy: 

iiracia - robiai lo.4:a 
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sportowych praktyki. Nauczysz si? tarn uderzac 
pileczk? z odpowiedniq silq, dobierac kijek, 
dowiesz si? o wptywie pogody na gr? i 
przyswoisz sobie kilka sztuczek. Potem jest kilka 
rodzajow pojedynkow jeden na jeden. Na 
przeciwnika wybrac mozesz ktoregos ze swoich 
kumpli bqdz skorzystac z komputerowego 
rywala. Prawdziwym wyzwaniem jest pojedynek 
z takimi Gregiem Normanem czy Nickiem Faldo, 
Oczywiscie najtrudniejsze sq turnieje sktadajqce 
si? na caty sezon. W produkcie Gremlina 
dost?pne sq dwa ich rodzaje: amatorski fAMA 
Tour] i zawodowy [Pro Tour). Dodatkowym 
utrudnieniem jest to, ze aby zagrac w Pro Tour, 
musimy najpierw ukodczyc ten pierwszy. 
Gwarantuj? jednak, iz umiej?tnosci nabyte w 
turniejach amatorskich zaprocentujq w grze o 
fors?. 

Zielono mi! 
ACTUA GOLF S 

Jafeii cm terns angielska firms Gremlin, idf c 

siiakien przetartym prm EA Sports, 

posiaimwiti stworzyC wiasnq serif gier 

sportowych - Aetna Sporls Series. KilkanaSeie 

miesifey po ukauntu sip Acloa Soccer i Aetna 

Gull, powstoly ich none wersje opolrzone 

cylenkg 2. 

ELD 

podkreslenia, chyba po raz pierwszy 3Dfx nie 
zostalo tu uzyte, aby ukazac hektolitry krwi lub 
pi?kne wybuchy. W AG2 panuje wszem i wobec 
spokojna natura. Sliczna zielona trawa, pi?kne 
niebo, kotyszqce si? korony drzew, jakies 
krzaezki, piasek - po prostu sielanka. No i ta 
cudowna woda. Lekko falujqca, z odbiciem 
otoczenia... Az chce si? zyc, zapominajqc na 
chwil? o eksterminacji kolejnych potwordw w 
Quake 2. Golfisci takze posiadajq wszystko na 
swoim miejscu. W bardzo rozbudowanym panelu 
konfiguracyjnym mozna wybrac zawodnika, 
wyedytowac go, zmienid mu czapeczk?, kolor 

najwazmejsze sq sensowne. 
Podobnie rzecz ma si? z muzykq. 
Bardzo spokojna i stonowana, a 
odglosy towarzyszqce naszej 
grze sq typowo „naturowe". 
Szum drzew, swiergot ptakow, 
plus ..publika11 - j?ki zawodu lub 

oklaski. Stowem dzwi?kjest 
bardzo przyzwoity. 

Godziny przed monitorem mozemy 
sp?dzic na kilka bardzo ciekawych 
sposobdw. Kazdy powinien zaczqd 
od standardowej w grach 

olf to sport, ktdry jest male 
znany w Pclsce, jednak cieszy si? 

1 on oibrzymlq popularnoSciq w 
Stanach i Anglii, Ostatnio newet 

..wielki"' Bill Gates (tu chwil a 
przerwy na gwizdy, rzucanie 
jajkamk pomidorami, tortem 

poziomkowym itp.J wyptqpuje w reklamie kijow 
golfowych. W golf a gdajq prezydenci, aktorzy i 
..zwykli" milionerzy. Z jednej strony jest to sport 
dla bogaezy, przeznaczony dla facetow z 
grubymi portfelami, Z drugiej jednak strony 
kazdy chcialby sprdbowac poczuc si? takim 
bogaezem i popykac sobie malq, bialq piieczkq 
po zielonej trawce, wprost do dalka. 
Najprostszym sposobem, aby to uczynic jest 
wlqczenie Actua Golf 2. 

Trzeba przyznac, ze chfopaki z Gremlina 
..odwalili" przy AG2 kawat dobrej roboty. Gra 
p o t r a f i przyciqgnqc 
nawet 
zwolennikow 
calkowicie 
innych 
rodzajow 

rozrywki (sam 
jestem tego zywym 
przyktadem), 
niekonieeznie 
sportowych. Powala przede 
wszystkim jej grafika, no nie 
liczqc oczywiscie kilku drobnych 
wpadek. Tak znakomity efekt udalo 
si? uzyskac dzi?ki [bo jakze by 
inaczejl zastosowaniu akceleratorow 
z chipem 3Dfx. I co warte 

skdry, koszulk?, spodnie etc. Kolezka nie dose, 
ze teraz cool wyglqda, to jeszcze przyzwoicie si? 
porusza. Oprocz typowego machania kijem, 
zostat ..wyposazony” w calkiem spory 
asortyment ruchow „poza zagraniowych". Tu 

rzuci ze zlodciq kijem, tu tylko si? zamachnie, 
a tu schyli si? po pileczk?. Jedynq sprawq, 

ktdra „graficznie" mi nie IPpasi", jest 
wlasnie malenki bug dotyczqcy drugiego 

golfisty. Podczas gdy szykuje si? on do 
uderzenia, przechadza si? obok. Ale 

jak! Mniej wi?cej jak C3PO ze Star 
Wars. 

Do mikrofonow komentatorskich 
panowie z Gremlina zaprosili 
znane osobistosci: Petera 
Allissa oraz Alexa Haya. Nie 
sq to oczywiscie jakies 
zywiolowe popisy oratorskie, 
ale z drugiej strony nie mamy 
tu przeciez do czynienia z 
symulacjq pilki noznej czy 
hokeja. Komentarze doskonale 

pasujq do dyscypliny, ktorej 
„poswi?cona’* 1 jest AG2, a co 

Sterowanie teoretyeznie odbywa si? za pomocq 
myszki i klawiatury, ale w praktyce wystarezy 
tylko ..gryzan". Ciekawie rozwiqzano mozliwosc 
„jezdzenia" kamerq po catym polu golfowym, 
Wciskamy prawy klawisz myszy i mozemy 
zobaezye co chcemy, Rozgrywk? sledzimy z 
pi?tnastu kamer, w tym np, z oczu golfisty bqdz 
piteezki (I!!?). Prawd? mowiqc nie spodziewatem 
si?, ze gra w golfa tak mnie wciqgnie. Nieraz 
tapatem si? na gorqczkowym i nerwowym 
patrzeniu na pileczk?, ktora wlasnie mija dotek. 
Kazdy z Was powinien mied na twardzielu AG2 - 
ta gra rownie cudownie wyglqda, co relaksuje. 
Zrdb sobie, Drogi Czytelniku, takq godzinq 
przerw? na golfa. Pdzniejsze zabijanie b?dzie o 
wiele przyjemniejsze. Ja poki co zakladam biale 
rqkawiozki, bior? kij i id? przed blok na trawnik. 

Plusy: 

• BNHki 
• slfilski l\m\ 

• ciekawe mczllwesri 

■rwirjfwli 
- iatwe sterowanie 

• i Dl; 3IT1i 

Minu&y: 
• Tylko pnl 

uollmvyci; 

• PBrasmle siedrngisis 

• fiii .IDIi era wyplaila 

SPDFfi BDUfij 

□cena: 

Hmm... Troch? si? zastanawiam nad ocenq 
koncowq. AG2 wyglqda tak dobrze tylko pod 
3Dfx. Wiem, ze wiele osdb go jeszcze nie 
posiada, ale niestety taki jest teraz standard i 
obowiqzek graeza. Stqd program cceni? patrcqc 
na jego nakceierowanqM wersj?... S sam si? 
dziwi?T ze wnioski sq tak imponujqce No ale cdz 
- gierka ma klas?, klimat, potrafi sprawid, ze 
zapominamy o bozym Swiecie... wi?c w peini 
zastuguje na mojq ocen?. 

Q-/\£T10fl 
Praducent: 
GREMLIN INTERACTIVE 

Wymaganla: Dystrybutor: 
P75.16HAM.WIN95. COx2 LEM 

tel.(022) 6428165 

Internet: http://www.gremlin.co.uk 
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fill sic jshos fUiwnie zlitytB, ze tidwii 

mm** .flbratifar Minim misje di * 

Dirk Colony, i k Jti splfltt ia Mje Uirka 

koitjny koipoM i rodzloy .MriysHw*. 
Pewit) piliiteriitwiwyitfZMii ItiilfikUi 
ci Mi, it mm Ini ti dtdttk M RTSi, to 

ieucze iliui sip u Ii m, kttn rtwwzw 
tytalo zawieri sliwi .Dirk". Ckiizi in i Dirk 
lci|i,i|KkNzym:lkffi:e«{tke 

SMwM. tpnt piiiytacie fe lierki 

(mcizji * imm 12/97) - npinwili m 

■Mom nsp ndiktyjiya pisiistycit Pi 

mii nijlopuopo RTSi 1997 riki, zijaijpc 
ostsiscznii Irzecie iiijsct (nil zliiiti • 

stHiwczi zhyt liste). 

~ Mac Abra Tak przy okaiji - firmy wyraf nie 
zwietrzyly nowe frtfdlo dochoddw, 
zatem mozemy spodziewad si? 
prawdziwei powadzi tego typu 
produktiiw, tj. date-dysktiw. W 
koncu dla autordw to sama radotiti: 

nie tnzeba bawic si? w sequele, obejdzie si? bez 
kosztownej promocji (wystarczy, by 
..wyjSciowa" gra sprzedata si? w sporej iloSci 

e9zemplarzy, a ch?tnych nie braknie], a 
dodatkowe misje robi si? praktycznie z marszu 
(alba i wykorzystuje si? odrzuty z wersji 
pierwatnej). Nie chc? byd zlym prorokiem. ale 
jak tak dalej pdjdzie, to typowy RTS b?dzie 
wkrdtce zawieral jakieS 10 misji i napis ns 
pudelku expansion disc coming soon", Pfu, 
odpukadl Ale to tylko na marginesie. Poniewaz 
w recen*Ji dysko do DC napisatem sporo o tym, 
jaktmi kry ter] a mi kieruj? $i? przy cpisywaniu 

pudobnych zastawdw, przystqpmy od rszu do 
rzeczy. W przeciwieristwie do wspomnianegc 
data dysko do DC, twtircy DR wlozyli w swq 
prac? znaczniej wi?cej wysilku, totez i kortcowy 

HumfiT ti/96 

efekt jest w tym wypadku duzo lepszy. w wojme 
na data-dyski Activision i Dark Reign sq 
wyraznie gorq! 

0 fabule nie b?dzie w tym tekScie prawie nic. Ci, 
co grali w DR i tak wiedzq, ze ..story" jest na 
tyle zawiklane, ze jego streszczenie [przy 
zachowaniu sensownej obj?toSci takiej Sciqgi) 
nie ma specjalnego sensu. Sprowadzajqc jq do 
najnizszego wspolnego mianownika: dalej 
mozemy si? grzmocid, walczqc po stronie zlego 
Imperium lub dobrych ludzi z Freedom Guard. I 
to wystarczy do zabawy, a zainteresowanych 

szczegotami 
odsyfam do 

instrukcji. 

OK, instalujemy misje (jakieS 50 Mb w plecy), 
gramy. Gramy... o kurcz? blade, co si? dzieje?! 
Game over?! Co - jak - czemu?! Ha - temu, ze 
tu misje dzielq si? na: trudne, trudniejsze, dziko 
trudne. piekielnie trudne i... ..cholera, tego nie 
mozna wygracl". Tzn. mozna, ale kosztem 
naprawd? ogromnej ilodci prob oraz sp?dzonego 
przy komputerze czasu. Wiem co£ o tym... Przy 
czym misje sq trudne nie dlatego, ze np. 

mse or cne 
Shadowhand to [zachowujqc 
moje kryteria podzialu data-dyskdw, 

kamputer dyspormiL 
na poczqtek znacznq przewagq B w poblizu 
bazy nie mamy zrddel surowce. Pies jest gdzie 
indziej pogrzebany. Moim skromnym zcfanlem 
wyraznie poprawiono Al komputera. Juz w Dark 
Reign nie bylo na co narzekaG: foa, Al maszyny 
budzilo wielkie uznanie. M w RotS jefli juz 
narzekamy, to raczej na nsdmiernq perfldi? 
komputerowego grecze, kt6ry czasen 
wr?cz w bsrdzo ludzki, zloSliwy i przemyiljj 
sposdb, Powiedzialbym nawet, ze | 
udalo si? wyeliminowad charakterysfc 
komputerowej Al sztampowosc i \ 
dzialania. Grajqc kllkakrotnie w danq t 
jest poniekqd smutnq konieczno^ciq,; 
wspomniany poziom trudnosci rsdz$4 
uwag? na fakt, ze komputer prektycznie r 
nie prowadzi rozgrywki w identyczny s 

znakomicie uatrakcyjnia (i utrLidni^nani' 
zadanie. JeSli nie masz ch?tpycb do grj 

w sieci [lub mozliwo^ci takiej gry) 
p?kaj, komputer spu^ci cr Kitaj bmg 

rdwnie sprawnie jak niejeden M 
gracz. 

Wla^nie ■ gra w siect, DR jei 
wymarzonym RTSem do JjpCiow. 

Totez nie mozna si? 
zadbala, by uatrakcyjnid i t? Iqr 

zabawy. Poczynajqc od uiepszonego S 
po samq zabaw? dla 8 grac2y, w tym 
cooperative [a wlaSciwte w trybacbl pS 
innych nade'r atrakcyjnych modyfikac|t 
wszystko to niesamowicie hpodkr?ca" 
Je^li juz grated w sieci w DR, to po 
zainstalowaniu tego pecks zrozu 
bylo wcze^niej, po prostu si? nie liczy^ 
Zaczynamy zabaw? od nowpl 

bo 
par? 

wymienione we wspomnianym wyzej 
tekscie] ewidentnie druga tlepsza) kategoria 
takich zestawow. Tzn. zawiera moze i 
stosunkowo niewiele misji, ale rekompensuje to 
duzq porcjq rozmaitych bajerkdw, 
wprowadzbnych do rozgrywki. Zatem mozecie 
spodziewac si? jakichs 20 misji dla single-graczy 
[uczciwie podzielonych fifty-fifty pomi?dzy obie 
strony] oraz nowych misji multiplayerowych. 
Lekkq r?kq dolozono tez jak najbardziej 
zadawalajqcq ilosc map dla rozgrywki w trybie 
multiplayer. A to dopiero poczqtek atrakcji! 
Pojawily si? nowe jednostki wojskowe - rdwno 
15. Cz?sd dodatkowo wzbogaca nasz arsenal 
(np. bardzo sympatyczny w blizszym kontakcie - 
ale nie dla wrogbw - Grendel po stronie 
Freedom Guard, czy Gemini tank], cz?£6 zaS 
zast?puje poprzednio istniejqce jednostki (np. 
Avenger zamiast Outridera u FG). I nie jest to 
tylko zmiana kosmetyczna. Nowe jednostki sq 
pod niektorymi wzgl?dami lepsze od 
pierwowzorow, ale jednoczeSnie (by nie bylo za 
latwo] czyms ust?pujq swoich poprzednikom. 
Zasada jest mniej wi?cej taka: jeSli poprawiono 
mobilno^c - to kosztem opancerzenia, 
szybkostrzelnosci i/lub uzbrojenia - i vice versa. 
Jak widac, zmian jest calkiem sporo... A to 
rradal nie koniec! 

Na koniec dodam jeszcze/ze po pa 
miesiqcach, ktore upiyn?ly gdy osts 
gralem w DR, pcnowne uruchomie 
okazjq do refleksji „hmmm - czymj^ 
tak zachwycalem?!" Grafika, muzy 
(szczegdfnie muzyka!) oraz re a In a t 
wykorzystywenia trdjwymiarowo^ 
rajcuje mnie nadal i to wcale nie nipiej nizr 
poprzednio, Nietrudno si?.wi?c 
grywalno££ nowych misji jest ogromna la 
grze w sieci * gigantyczna]. A na dess 
z zestawem znajdziecie m.in. naji> 
do Dark Reign. Taaa, m ten zestaw (frSI 
pieni?dzy! 

e me by 
sie v 

Ps. Ja tarn nic nie sugertij?, afa na CD 
znajdziecie trainera do Dark Reign... (katafogj 
Bonus/Trainer). 
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Lamera na scen^ 
spojrzenie... 

Tytul jakby nieco tajemniczy i 

odpychajqcy zarazem. Lamer!? 0 

scenie!!? Zjezdzaj frajerze i nie 

podskakuj, skoro si? na tym nie znasz. 

A czemu tajemniczy? Bo brzmi jakos 

tak jak temat pracy doktorskiej z dziatu 

antropologii z poddzialu kultura, z 

podpoddzialu subkultura, z 

podpodpoddziatu scena komputerowa - 

choroba spoteczna wieku 

konsumpcjonizmu. No wi?c nie tak. 

Fenomen sceny zainteresowal mnie z 

powodu dwoch, dose wyraznych 

faktdw: spontanieznej hierarchizacji 

spolecznosci tej subkultury i bardzo, 

ale to bardzo widocznej jej cechy 

zupelnie przeciwnej - otwartodci. Jest 

oczywiscie jeszcze wiele innych jej 

atrybutow, o ktorych mowa b?dzie 

pdiniej, ale te dwa rzucaj? si? mnie, 

lamerowi, w oezy najbardziej. 

Czytajqc magi, adverty, ogl?daj?c 

dema, stuchajqc modow, tudziez 

oglqdajqc grafy, spostrzegam pewn? 

prawidlowosc: ch?c wyroznienia si?, 

zaistnienia - tu imi? i nazwisko s? tylko 

balastem, ktory ch?tnie si? odrzuca na 

rzeoz anonimowej ksywy. Byt okresla 

dwiadomosd - na scenie ksywa oznaeza 

istnienie. Ale nie rzeczywiste! Wybitna 

jednostka istnieje jako zywa legenda, 

legendarne grupy maj? swoj? mitologi?, 

scena przesycona jest 

indywidualizmem, ale i anonimowodci?, 

jak? potrafi? niedc z sob? jedynie 

legendy i mity. Wszyscy wiemy, kirn by! 

Jezus Chrystus, choc znamy Go tylko z 

podan. Sita symbolu jest ogromna. A 

scena zyje symbolami - jednostkami lub 

grupami. Pod tym wzgl?dem jest 

elitarna, hierarchiczna, zorganizowana. 

Mit, symbol, legenda - okreslaj? 

miejsce jednostki w tej subkulturze. 

Lecz hierarchizacja nie btjdzi 

sprzecjwdw, wszak jednostki s? 

ananimows, ale zarazem bardzo 

wyraine, s? realne cbo6 niensmacslne 

(przynejmniej do najbllzszego party). 

Ctiz m peine sprzecznodu zjawiskof 

Peine sprzaeznodd lecz przez to ned 

wyrez barwns! Hierarchia nie jest 

zastana, droga do afity jest otwarta i 

zalezy wyf?oznie od predyspozycji i 

pracy, kttir? dana jadnostke tu wlozy. 

Chcesz by t nejlepszy, chcesz byd 

symbolam, mitem 1 legend?? To pokaz, 

na co ci? stac, pracuj, doskonal sam 

siebie, okreslaj sam siebie, b?dz 

tworezy, zaimponuj czymd 

niespotykanym, nietuzinkowym, dajz 

siebie jak najwi?cej. Satisfaction 

quarantee. Najwazniejsze - DAJ. 

I tu wynikla kolejna cudowna cecha 

sceny: bezinteresowne dawanie z 

siebie wszystkiego, na co tylko kogos 

stad (no, moze nie do korica 

bezinteresowne. Chfopcy ze sceny 

tylko czekaj? na to, aby jakas firma 

zauwazyta ich zdolnosci - a nuz zdarzy 

si? jakas fajniutka fucha... li co w tym 

zlego? - Smuggler]). Czy b?dziesz 

koderem, grafikiem, muzykiem, 

writerem czy tez swapperem musisz 

dac z siebie tego maksa, zagt?bic si? 

w swoje mozliwosci, wydobyc, to co 

najlepsze i pokazac wszem i wobec, na 

co ci? stac. Ludzie albo to uznaj?, albo 

wysl? ci wyrazny impuls - daj z siebie 

wi?cej. A najpi?kniejsze jest to, ze 

najpewniej pomog?. Dlatego wlasnie 

pisatem wyzej o chorobie spolecznej 

wieku konsumpcjonizmu, w ktorym 

zalozeniem i dwi?tym obowiqzkiem 

jest BRANIE. Kochani, nie tutaj! Jesli 

chcesz cos znaezye, musisz 

post?powac dokladnie odwrotnie. 

Sil? rzeezy zatem przechodz? do tej 

drugiej istotnej cechy sceny - 

otwartosci. Fascynujqce jest, jak 

bardzo ludzie szukaj? siebie nawzajem, 

jak nawiqzuj? si? anonimowe lecz 

trwate (przynajmniej takie powinny 

bye) kontakty. Jak latwo mog? je tez 

zrywac, gdy nie pasuj? do siebie 

nawzajem. Utatwia to wladnie 

anonimowosc, ktora uwalnia od 

duzego bagazu stresu zawsze 

wyst?puj?cego przy 

nieporozumieniach. Mnie osobiscie 

zachwycila formula, ktor? cz?sto 

mozna wyczytac w magach, 

advertach itd. - ktos kogos poszukuje, 

ktod z kirns nawiqze kontakt, jakis 

mag prosi o kontakt writerow, grupa 

„wota" o muzykow itd. Cz?sto z 

dopiskiem - friendship rulez. No i 

podstawowa zasada: pokaz si?, 

zainteresuj, b?dz sob?, nie idz na 

rutyn? i sztampowe odzywki, b?dz 

anonimow? indywidualnosci?. 

6wietne. Oto wlasnie sila, ktora tak 

nieodparcie przyciqga do sceny. To nie 

tylko kolejne dema, modki, grafy. To 

przede wszystkim ludzie, ktorzy za 

tym stoj?, ktorzy 

gdzied tam istniej? 

otoczeni ninibem 

tajemniezodei, ale 

ktorzy 

jednoczesnie s?jak 

najbardziej 

osiqgalni. I 

zazwyczaj otwarci, 

o ile spotkaj? 

kogos 

nietuzinkowego, 

wystajqcego 

ponad 

przeci?tnosc. 

Friendship, otwartosc na kontakt, 

pomoc przy pierwszych krokach - s? 

to pewne wartosci, ktore przydaj? 

scenie swoistego familijnego klimatu i 

smaezku. Nie masz szans na bycie 

samotnym (chyba, ze na to 

zapracujesz albo sam tego chcesz), 

dookola jest kupa ludzi, z ktorymi 

warto pogadac; malo tego! - oni sami 

garn? si? w wielu przypadkach do 

poznania nowega, ciekawego 

cztowieka. Jest to element sceny i jej 

cecha, za ktor? ceni? j? okrutnie. 

Kolejn? cech? sceny, jako subkultury, 

jest kilka elementow swiadczqcych o 

tym, iz jest ona czyms osobnym, 

zywiolowym i niezwykle pr?znym. 

Scena ma swoj j?zyk, swoje formy 

przekazu, specyficzny artyzm swoich 

wytworow, wspomniany juz wczesniej 

podzial hierarchiczny i podziai pracy. 

Zacznijmy moze od j?zyka. 

Swapp, compo, ctx, ofcoz, party i 

masa innych (glownie angloj?zycznych) 

sldwek, po zacytowaniu ktorych moj 

niezbyt siedzqcy w tych klimatach 

kumpel orzekl, iz jestem z kosmosu i ze 

mam spier*** na swoj? planet? - to 

niewqtpliwy wyroznik scenowcow. 

Uslysz?, przeczytam cos w stylu 

,.compo" czy „modek", i juz wiem po 

czym stqpam! Nie da si? tej, 

niestrawnej dla obcego, zlepki z niezym 

pomylic. Oj tak - pr?znie tworzy si? 

j?zyk sceny. Nalezy zauwazyc, iz jest 

on przy okazji (jesli chodzi o kwestie, 

ktore opisuje i do ktorych si? odnosi) 

niezmiernie nosny. Takie stowa jak np. 

stuff zupelnie mnie rozwalaj?. Ma si? 

w tym zmiedcid maksymalnie wszystko 

i - jako ze brakowalo takiego 

okredlenia w naszym poczciwym j?zyku 

(niech ktos mi chod sprdbuje 

przelozyd, co to moze do cholery 

LAZUR 

znaezyd) - to pi?knie si? przyj?lo i 

zaadoptowafo. I jezeli ktos probuje o 

„tym wszystkim co bylo pokazywane 

na party" mowid inaezej niz stuff, to 

jest nierozumiany, a grymas zdziwienia 

wyplywa na, zm?czone od 

dwudobowego braku snu, twarze 

starych scenowcow, Wniosek - scena 

bez tego j?zyka bylaby odarta z bardzo 

istotnego elementu swojego kolorytu. 

Jak kazda subkultura musi miec ona 

swoj wlasny slownik poj?c. Moze nie 

nazbyt abstrakcyjnych, moze niezbyt 

wysokich lotow, niemniej potrzebny, 

konieezny, a co za tym idzie - 

istniejqcy! 

Kolejn? bardzo istotn? kwestiqjest 

forma przekazu mysli, tudziez 

wzajemnego porozumienia. No i znowu 

specyfika sceny - przekaz w formie 

roznych produkcji: dem, moddw, 

grafiki, magow, Kazda cos ze sob? 

niesie. Demo to pokaz kunsztu kodera, 

muzyka i grafika, ale to nie tylko pokaz 

mozliwosci graficznych! To nie tylko 

zoomery, alpha-blendingi czy inne 

cieniowania. Dobre demo poza 

technik? wykonania musi miec w sobie 

jeszcze to „cos", co wyroznia je z 

masy pozostalych. Wewn?trzna 

spojnosc i logika rozwoju, historia do 

opowiedzenia, przeniesienie doznad 

wewn?trznych na ekran monitora, 

mocowanie si? z palqcymr kwestiami 

spolecznymi \ cate mnostwo innych 

,.mysli przewodnich", ktdre mog?, a 

nawet powinny, przyswiecac twdrcom 

w przygotowywaniu dema, by nie stato 

si? ono zbieranin? ladnych, ale 

wewn?trznie pustych efektdw. Calkiem 

podobnie cala sprawa wyglqda jesli 

chodzi o moduty, grafiki, teksty i cat? 

reszt? scenowej produkcji. Mozna 

Humeros/os 
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CoSTa 

FASTTRAGKER - KURSU CZtffi 2 
Ciiig dalszy i patternach. 

pisac teksty smieszne i gtupie, lecz 
nikt nie lyknie dennych; mozna z madka 
zrobic kawalek, ktory jeszcze dlugo 
b?dzie pami?tany, a mozna sklecic kilka 

piskow w moenym podkladzie 
drum&basowym i przeminqc w powodzi 
podobnych produkeji. Jednak kwestiq 
podstawowq jest to, JAK przekazuje 
si? to, co chce si? przekazac. 
Niewqtpliwie najwi?kszym prestizem 
cieszy si? demo. A to z raeji wlozonego 
wysilku, wspolnej pracy i innych 
ezynnikow. Niemniej demo atakuje 
wszystkie zmysty [no, prawie - z 
w?chem, smakiem i dotykiem jest 
jeszcze problem], epatuje efektem, 
kolorem, muzykq, tekstem... jest 
dzielem samym w sobie. 

A wi?c artyzm? Tak, liezy si? artyzm 
produkeji. Czy to b?dzie demo, modul, 
grafika czy tez mag, Subkultura sceny 
stworzyla swoj wlasny artyzm 
wynikajqcy z mozliwosci jakie data 
technika: ruch, dzwi?k, tekst... Sq one 
dosyc odlegle od tego, co bylo do tej 
pory, choc mocno wykorzystujq stare 
wzorce. Graffiti ozylo na ekranach 
monitorow mieniqc si? kolorami i 
ruchem. Muzyka scenowa nawiqzuje 

do prawie wszystkich rodzajow muzyki 
tworzonych do tej pory, ba! - czasami 
produkcje scenowe nie dajq si? w 
ogole sklasyfikowac. Jest 
wsz?dobylskie techno i drum&bass ze 
wszystkimi podrodzajami i rodzinami, 
ale mozna napotkac i jazz (zwlaszcza w 
odmianie acid], blues, mozna tez 
zarzucic szopq wlosow w ostrych 
riffach gitarowych starego, dobrego 
metalu, posluchac new age, czy 
fortepianowych ballad. Stowem - jest 
wszystko i wiele, wiele wi?cej. Grafika 
komputerowa daje tyle mozliwosci, ze 
chocby tylko proba ich wymienienia 
doprowadzi do bolu glowy. A teksty? 
Undergroundowa bibula roznych 
anarcho-greeno-babcinych pisemek 
moze tylko z zazdrosciq patrzec na 
medium nie znajqce problemow z 
brakiem materiaiu, kosztami druku itp. 
Co prawda Internet zawalony jest tego 
typu publikaejami, jednak scena nie 
jest poligonem stare jakichs opeji 
politycznych, tudziez innych 
ekstremow. Tu czyta si? to, co chce 
si? czytac, slucha tego, czego chce si? 
sluchac i oglqda to, na co ma si? 
ochot?r Nie ma odgornych ram 

klasyfikujqcych scenowe produkcje. 
Jesli cos jest anarcho lub jakies inne 
zielone i mi odpowiada - OK, przyjmuj? 
to Jesli nie zawsze mam jeszcze 
klawisz F8r ktory rozwiqzuje problemy 
braku miejsca na dysku i usuwa, co 

mnie drainL Ewentualnie siadam do 
klawiatury i wchodz? w polemik?. 

Panujq tu dwie zasady: wolnosc slowa 

i wolnosc mysli. 

Gdyby wi?c komus zeeheiato si? ze 
mnq polemizowac - do klawiatur! 

Wiemy juz, jak kopiowac, wycinac i 
wklejac patterny lub ich fragmenty. 
Istnieje tez mozliwosc przesuwania 
zawartosci tracku w gor? lub w dol. 
Uzywa si? do tego odpowiednio 
klawiszy INSERT i BACKSPACE. W 
zaleznosci od tego, w jakiej pozycji 
znajduje si? kursor, od tego miejsca 
podciqgamy nuty do gory lub 
opuszczamy w dol. Gdy zadziatamy 
razem z lewym SHIFTem, wtedy 
przesuwac si? b?dzie caly pattern, a 

nie wylqcznie dany kanal. 

Kolejna przydatna funkeja kryje si? pod 
przyeiskiem ADV.EDU. Znajduje si? tarn 
edytor maski dla patternu. Przy jego 
pomocy mozna przenosid jedynie 
wybrane fragmenty patternu, tj. nuta, 
numer instrumentu, kolumna 
glosnosci i efekt. Tutaj mozna takze 
zmienic numer granego instrumentu 
na inny. Zaznaczamy w banku 
instrumentdw numer, ktory chcemy 
zmienic, potem zaznaczamy nazw? 
barwy docelowej i klikamy na 
przycisku, ktory okresla, jaki fragment 
chcemy zmienic (mogq to bye: song, 
pattern, track lub block). 

Warto jeszcze wspomniec, ze w nowej 
wersji ft2 (tzn. v2.07) istnieje 
rowniez mozliwo^d manipulowania 
gtosnosciq dzwi?kow w wybranym 
fragmencie, Zaznaczamy myszq, potem 
weiskamy alt-v i podajemy wartosc 
poczqtkowq i koncowq. Program 
powinien plynnie przejsc z pierwszej 
wartosci do drugiej w zaznaezonym 
miejscu. Wartosci te traktuje si? jako 
ulamki (cz?sci) wartosci, ktora 
wczedniej zostala zapisana w kolumnie 
glodnoSci. Przyklad: jesli zaznaezymy 
fragment, gdzje dzwi?ki grane sq z 
glosnosdiq $40 i jako werto&cl zmiany 
podamy 0.50; 0,50. to cala gk>5no36 
w tym miejscu zests me zmniejszona o 
poiow?, czyii akurat i $40 do $20. 

Kolejna funkeja to note transpose. 
Jest to blok przyciskdw pojawiajqcych 
si? w tym samym miejscu, co edytor 

maski. Do wyboru mamy zmian? 
wysokosci okredlonej przez nas partii 
dzwi?k6w (zndw pattern, track, block 
lub caly song). Dzwi?ki podnoszone sq 
lub obnizane o jeden polton lub tez o 
calq oktaw?. Musimy tez okreslic, czy 
w wyznaczonym przez nas fragmencie 
operujemy na wszystkich 
instrumentach czy tylko na jednym 

wybranym. Jezeli transponowane 
przez nas nuty wyjdq poza skal? 
siedmiu oktaw, to tracker poinformuje 
nas o tym i zbyt wysokie lub niskie 
dzwi?ki zostanq usuni?te z patternow. 

W gornej cz?sci ekranu znajdujq si? 
jeszcze dodatkowe funkcje edycji: 

PTN.LN - sluzy do zwi?kszenia lub aM 
zmntejszenia dlugosci patternu ($1- 
$FF1 - standardowo wynosi E$40). 
Jesli zechcemy skopiowafi pattern do 
innego, ktory jest krfezy, to program 
spyta, czy chcemy wydluzyd ten 
pattern, mm\ dane file zostanq 
skopiowene w caio^d Niestety 
niektdre wersje ft2 w przypadku edycji 
patternow d rdimj dlugodci potrafiq 
si? zmieslt. Na szcz?dcie w tym 

samym momencie zapisywany jest 
backup utworu w pliku backup,xm. 
Znajdziecie go w katalogu, gdzie 
fasttracker ostatnio odczytywal dane. 

EXPND - zwi?ksza dtugosc patternu 

razy 2 

SHRNK - skraca pattern razy 2 

ADD - zmienia ilodc pozycji, o jakie 
przeskakuje kursor po kolejnym 
wpissniu nuty do patternu 

8PM’ - tutaj ustalamy pr?dkosc 
odgrywama utworu, jak rowniez 
szybko^d realizacji wfqczonych efektow 
(wertoSd'1-255 beat per minut) 

SPD -tempo utworu $01-$1F 

($01 to najszybciej!) 

SONGLEN - ilosc kolejnych odegran 

patternow w utworze; list? kolejnodci 
odtwarzania patternow (pattern 
order) uklada si? w malym oknie 
powyzej dewy gorny rog ekranu) 

REPSTART - tutaj mozemy wpisac 
kolejny pattern, po ktorym utwor 
b?dzie odtwarzany od poczqtku listy 

To juz wszystkie niezb?dne do pracy 
funkcje pattern-editora. 

Wracajqc do zapisu diwi?k6w, przy 
kazdym z nich mamy mozItwoSd 
wtqczania rdznego rodzaju efektdw, 
Czqit sluzy do sterowania 
paremetrami utworu (tempo, 
gtosnodc), inne powodujq, ze diwi?ki 
stajq si? totalnie „wykr?cone” 
(vibratto, tremolo, arpeggio). Sama 
ich znajomosd to jeszcze nic. 
Najbardziej liczq si? dobre pomysly na 
wykorzystanie tak ogromnego 
potenejalu edycji barwy. Kolejne efekty 
ponumerowane sq szesnastkowo od 0 
do $F, przy czym efekty specjalne 
oznaezone sq $E + jeszcze jedna cyfra 
(czyli od $EO-EF$). OK. Teraz poznamy 
kolejno znaezenia komend efektow. 

0 - arpeggio. Bardzo szybkie 
odtwarzanie trzech kolejnych 
dzwi?k6w. Ma to symulowad brzmienie 
akordu skladajqcego si? z trzech 
tonow. Odtwarzane dzwi?ki to: 
pierwszy - wysokosc nuty: dwa 
nast?pne - transpozyeja w gdr? o 
podane ilosci pdltonbw (efekt bardzo 
cz?sto wykorzystywany np. w muzyee 
na C-64 - ten charakterystycznyi 
„bulgotM); przyktadowo: jesli chcemy 
zagrac akord a-mofl, ktory skfada si? z 

limr 05/9B 
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tonow a-3 c-4 e-4, to wpisujemy 
odpowiednio A-3 05 .. 037, gdzie A-3 
to nuta podstawowa, 05 - numer 
barwy, 037 - efekt numer 0(arpeggio] 
i wartosc poltonow - 3 pottony od A-3 
to wtasnie C-4, a 7 poftonow od A-3 
to E-4. 

1 - portamento up. Plynne zwi?kszanie 
wysokosci dzwipku (czyli prpdkosci 
odtwarzania samplah Pr?dkosc zmiany 
wysokosci okreslana jest dwu- 
bajtowym parametrem z zakresu od 
01-FF, Jesli jednak jako wartosc 
portamento podamy 00, to efekt 
przyjmie w tym miejscu wartosc 
wpisanq poprzednim razem. Np. 

| A-4 05 .. 1031 

1041 
1001 - tutaj 

portamento tez wyniesie 04 

Efekt b?dzie trwac tak dlugo, jak 
b?dziemy wpisywac jego numer w 
kolejnych pozycjach. 

2 - portamento down. Dziata tak samo 
jak poprzednia komenda, tyle ze dzwipk I 
jest obnizany fodtwarzany o sampel 
wolniej]. 

3 - tone portamento. Polega na 
piynnym przejsciu od dzwipku juz 
trwajqcego do wysokosci dzwipku 
podanego w linii wlqczenia efektu. 
Parametry sq identyczne jak w. 

przypadku poprzednich komend, np, 

| A-4 05 .. 0001 

i i 
| E-5 05 3301 - tu zaczyna si? 

przejdcie i trwa do momentu, w 
ktorym 

| 3201 wysokosc 
dzwipku dojdzie do E-5. Numer 
odtwarzanego 

| 3101 instrumentu 
pozostanie caty czas ten sam, 

4 - vibratto. Polega na wibrowaniu 
dzwipku poprzez niewielkie zmiany 
wysokosci tonow. Jest to efekt 
charakterystyczny dla gitar i 
syntezowanych barw solowych, 

Okresla si? go dwoma parametrami 1 
- prpdkosc, 2 - zakres wibracji. 

5 - tone portamento i volume slide. 
Dziala w ten sposob, ze podtrzymuje 
dziatanie tone portamento (3) i ptynnie 
zwipksza/zmniejsza glosnosc dzwipku. 
Pi'erwszy parametrto prpdkosc 
narastania, a drugi - opadania 
glosnosci. 

|A-4 05 .. 000| 

j C#5 05 .. 3201 

| 320 [ 

| D-5 05 5021 - portamento z 
C#5 do D-5 i sciszanie z prpdkosci? 2 

I 502| 

6 - vibratto i volume slide. Dzialanie 
takie samo jak w przypadku komendy 
piqtej, ale tone portamento zastqpione 
jest przez vibratto. 

7 - tremolo. Polega na wibrowaniu 
glosnosci dzwipku, Efekt 
wykorzystywany jest przez 
gitarzystow, w polqczeniu z dobrym 
poglosem daje swietne brzmienie. 
Parametry tej komendy sq identyczne, 
jak w vibratto. 

8 - panning. Komenda, ktora okresla 
rozlozenie dzwipku pomipdzy lewym, a 
prawym kanalem. Wartosci: $00-$FF 
(00-lewo, 80-srodek, FF-prawo). 
Niektore playery modulow nie 
rozpoznajq tego efektu [np. cubic 
player], a to dlatego, ze czpsc 
muzykow wykorzystuje ten numer 
efektu do synchronizowania muzyki z 
programem (np. demo/intro]. 

9 - sample offset. Powoduje 
odtwarzanie sampla od danego miejsca 
(bajtu). Funkcja ta jest bardzo 
przydatna, jesli poslugujemy si? 
zsamplowanymi wi?kszymi 
fragmentami dzwipkow, Np. jesli 
chcemy odtworzyc sampla od pozycji 
$3a00, to wpisujemy np. A-3 05 .. 
93a. Niestety najwipkszq wartosciq, 
jakq mozna wpisac jest FF, nie mozna 
wipe zaczqc odtwarzania sampli od 
dalszego miejsca. Mozna jednak 
podzielic go na kilka mniejszych sampli 
i wtedy problem z dlugosciq znika. 

A - volume slide. Plynne zmienianie 
glosnosci dzwipku. pierwsza cyfra - 
prpdkosc zglasniania, druga - 
sciszania. Przyklad: 

| A-3 05 .. 0001 

000| 
A021 - wyciszanie z 

prpdkosciq 02 
A001 - tak jak wyzej 
A001 - j/w. 
0001 - koniec 

wyciszania. 

B - position jump. Przerywa pattern i 
powoduje skok do okreslonego 
parametre miejsca w utworze 
[pattern order). 

C - set volume. Glosnosc dzwipku od 
momentu uzycia tej komendy. Dziala 
tak samo jak wartosc, ktorq mozna 
wpisac w kolumnie glosnosc. 

j A-3 05 ,. Cl 01 
j C-4 05 .. Cl A | 

23 | .DIO| - 

rwanie i skok do 
nast?pnego patterns pozycji 

10 

10 ! G-4 05 .. 0001 - 
pny pattern od pozycji 

11 | A#4 05 - 0001 

ACME / SCOOPEX 

| D-4 05 C201 
A-3 05 C2D | 

| C-4 05 .. C34 | 
| D-4 05 - C40 | 

LUB 

| A-3 05 10 0001 
| C-4 05 1A 000 
D-4 05 20 000| 

| A-3 05 2D 000 | 
| C-4 05 34 000 | 
| D-4 05 40 000 | 

D - pattern break. Przerywa 
odtwarzanie patternu i skacze do 
nast?pnego [okreslonego w oknie 
song-order) patternu, od podanego 
miejsca w patternie, Jesli jako 
wartosc podamy 00, to nast?pny 
pattern b?dzie grany od samego 
poczqtku, 

20 | A-3 05 „ 000| 
21 | 0001 
22 | .. 0001 

E - efekty specjalne. Ze wzgl?du na ich 
ilosc i form? opisz? je nieco pozniej. 

F - speed. Ustawia pr?dkosc 
odgrywania modutu. Jest to ten sam 
parametr, ktory mozna ustawic z 
gdrnego panelu ekranu w oknie spd. i 
bpm. Wartosci $00-$1 F sterujq spd, a 
$30-$FF bpm, Wpisanie $00 
spowoduje zaprzestanie dalszego 
odtwarzania. Warto wspomniec tez, ze 
wartosci bpm majg wplyw na pr?dkosc 
lub dokladnosc dzialania efektow typu 
vibratto, tremolo, arpeggio oraz 
wykresow glosnosci i panningu 
instrumentow. (Wykresy te znajdujq 
si? w oknie edycji barw, ale o tym 
pozniej...) 

To juz wszystkie podstawowe komendy 
efektow. W nastppnych odcinku 
napisz? wi?cej na temat komend 
specjalnych Exx, oraz efektow 
mieszczqcych si? w kolumnie 
glosnosci. Tyle na dzis, czesc!!! 

Falcon 
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Krolestwo Chaos u 

dosna improwizacla 
Wlasnie izisiaj, hieiiv nrzyczDlBalem sic do 

pcdakcji, by zabrac sic za tvoonzenic kalcjnego 

odcinha Krolestwo, sposliwjleiii, zc w zosodzie 

Hie mo iiotrzcby nic iworzyC ■ wifslorczy opisac 

to, co sic itzieie. Hz nasze pominszczenia silly 

sie Woslwem Ghansa z pi'awilziwego zdarzeoia 

u wzglcilii na ..mala ppzanielilowanie" i 

zwiczane z lym wielhic /ainiuszanie. Po Mkiai 

namysle podsunclo mi to |i 

mianowicie popeloienie artykiitu o improwizacji. 

Zo rzecz jest trotloa, wio kozdy, klo proliowal. 

Skazany na improwizaeja MG to zwykle MG 

zagobiony, czyli raj ilia graczy, klorzy mogc 

soble na nim pouzywac nie oliawiajgc sic 

zwyklych w lakim przypailkn konsekwencji. 

Lord Yabol 

Wk lajlepszym 
1% Isposobem na 

I % Irozwigzanie tego 
% Iproblemu jest 

I %Bunikni?cie 
' Wkoniecznosci 

improwizowania. Powiedzmy 
wi?c sobie, kiedy taka 
koniecznosc moze si? pojawic. 
Przyczyn? pierwszg mozna 
pozostawic bez komentarza, 
bowiem jest nig lenistwo 
mistrza, a jak nie chce si? 
przygotowac, to niech cierpi. 
Inne przyczyny sg juz duzo 
gorsze. Otoz wraz ze zgrang 
druzyng moze nagle pojawic si? 
kolega, ktory rowniez bardzo 
chcialby zagrac, i to, ze kolejny 
czlonek druzyny rujnuje calg 
misterng intryg? scenariusza 
jakos go nie zraza. Koledze na 
upartego mozna odmdwic - 
gorzej, gdy b?dzie to np. 
dziewczyna MG, ktona chce 
dowiedziec si?, co tez takiego 
robi on z kolegami, zamiast np. 
wybrac si? z nig na Jitanica” 
(co one widzg w tym 
DiCaprio?]. Sytuacja odwrotna 
- kiedy jeden flub wi?cej) z 
graczy nie pojawi si? na sesji, 
rowniez zmusza nas do 
Improwizowania. Najgorsza 
jednak jest sytuacja, kiedy 
Qramy np. na konwencie z 
°bcymi graczami i pozwolimy im 

na wybor postaci (profesja, 
charakter), a nasz scenariusz 
zaktadac b?dzie zupelnie inny 
sklad druzyny. Dla przykladu 
wyobrazmy sobie ekip? 
czarnych rycerzy i rabusi 
ratujgcych z rgk bandy 
najemnikow kaplana dobra, 
ktory odwdzi?czy im si? 
blogostawienstwem 
mitosierdzia. Absurd. 

Najlatwiej jest poradzic sobie z 
przypadkiem, gdy jednego lub 
kilku graczy brakuje. Po prostu 
wprowadzamy zamiast nich 
NPCow, w niejasny sposob 
opisujgc ich motywacje 
przylgczenia si? do druzyny. 
Powody mogg bye zarowno 
powigzane z zadaniem, jak tez 
od niego niezalezne. Kiedy 
graczy jest za duzo, problem 
jest juz bardziej skomplikowany. 
Rozwigzaniem najlepszym jest 
tworzenie scenariuszy tak, by 
jeden lub kilku graczy wi?cej nie 
czynito roznicy. Nie zawsze 
jednak da si? takzrobic. 
Jednym ze sposobow, kiedy 
druzyna musi liezye dokladnie 
tyle graczy, ilu zaplanowalismy 
jest wprowadzenie epizodu 
poprzedzajgcego wlasciwe 
rozpocz?cie gry. W tym 
epizodzie (wlasnie jego musimy 
zaimprowizowac] 
poinformujemy graczy, ze 
zaistniaty przyczyny, dla ktoryefj 
muszg si? rozdzielic. Nast?pnie ; 
odrobin? modyfikujemy nasz 
scenariusz. Mianowicie np. jedli 
druzyna miala zdobyc jakgs 
istotng informacj?, a nastgpnie 
w oparciu o nig wykonac 
zadanie - po prostu dzielimy 
cele mi?dzy powstale dwie i 
..subdruzyny” i prowadzimy 
symultaniczne ..dziatania" -■* 
sytuacja naturalna w wielu • 
przygodach, ktore juz z 
zatozenia miaty bye takie. Czas, 
kiedy jedna z grup nie ma co 
robic mozna wtedy wypelnic 
improwizowanym spotkaniem 
nie zmieniajgc przy tym toku 
scenariusza. Nie musz? zresztg 
dodawac, ze wymyslenie (na 
szybko) takiego spotkania nie 
powigzanego ze scenariuszem 

jest duzo tatwiejsze niz 
improwizowanie czegoS, co ten 
scenariusz musiatoby zmienic, j 
Zresztg w razie konieczno6crJI* 
improwizacji, gdy mamy gotowy 
scenariusz, zawsze lepiej jest 
wymyslid cos w rodzaju 
„subquesta" nie zwigzanego ze v-: 
scenariuszem i wprowadzic go 
mi?dzy fragmentami oryginatu, 
niz zmieniac scenariusz, co yy 
pdzniejszych momentach 
prowadzic moze do niedcistoSei 
w fabule i innych podobnych 
komplikaeji. Z najgorszg 
sytuacjg mamy jednak do 
czynienia wtedy, gdy postacie 
zupelnie nie pasujq do przygody 
i gdy istnieje koniecznosc 
calkowitej modyfikaeji 
oryginalnego scenariusza. Tutaj 
porady mogg bye tylko 
ogolnikowe - wiele zalezy od 
inweneji mistrza i jego „szybkiej 
reakcji”. Sprobujmy jednak choc 
troch? to ulatwic: w 
„najprostszej“ sytuacji - gdy 
charaktery postaci sg zupelnie 
odwrotne niz przewidywat 
scenariusz, wystarezy po 
prostu odwrocic jego sens. 
Trudniejszym, ale moggeym 
przyniesc ciekawe efekty 
zagraniem jest zamiana rol 
graczv.z NPCami, ktorzy majg 
odgrywac rol? gldwnych 
przeciwnikdw. W tym 
momencie NPGdw 
wprawadzairiy na miejsce 
graczy i ich dzialanie mamy 
zobrazowane, ale trzeba 
zaimprowizowad zadania 
stpjgce pried graczami. 
Diatego najlepiej ufatwid sobie 
spraw? tworzgc cod w rodzaju 
bazy danych w postaci 
notatnika, gdzie mozna 
ppisywad pomysty na zadania 
dla druzyn o okredlonym 
sktadzie. Nie mowi? o gotowych 
scenariuszach, ate raezejo 
krdtkicb (kilkuzdaniowych) 
notatkach, na podstawie 
ktorych mozna b?dzie pozniej 
improwizowac. Najtrudniejszy 
jest bowiem pomysl. Pozniej juz 
wszystko idzie o wiele latwiej. 
Dla przykladu mozna w kategorii 
„zli; szlachta" zapisac: „Mate 
miasteezko w puszczy. 

Wkupienie si? w laski burmistrza 
i przej?cie wladzy nad miastem". 
To jest zarys, na bazie ktdrego 
mozna pozniej tworzyd swobodne 
impresje, Sprawa wyglgda 
podobnie, ja^nstruowanie 
powiedcLZauwazmy, iie 
diametralnie rdznych ksigzek 
pisano cz?sto na jeden temat. 
Przyklad z ksigzkg przytDCzylem 
nieprzypadkowo, bowiem nasuwa 
mi si? pewna anslogia. Otoz cykt 
•Carols Bunscha o Pisstach 
polskich (krdlech i ksigzgtach, a 
nie produktach browaru Piast ;■) 
jest doskonalyiTifimodelem dla 
przyszlego mistrza. Bunsch brat, 
fakty historyezne i nie 
modyfikujgc ich fabularyzowal 
histori? dodajgc postacie fikcyjne. 
„Fakty" z ich zycia wplatat w 
wydarzenia historyezne, tak by 
widad bylo, ze znane chocby z 
lekcji wydarzenia (zjazd 
gnieznieriski, Psie Pole itp.) 
wptywaty na zycie bohaterow, ale 
oni'nie wplywali ne rzeezone 
fakty. Jest to idesina analogia do 
dwiata gry, gdzie rowniez znamy 
aktualny uklad ppjityczny, 
:geograficzny i ekonomiezny, w 
ktdrym osadzamy naszyeh 
bohaterdw, by zyli wlasnym 
zyciem. Tworzgc cos ponad nimi 
mozemy determinowac ich tak, 
by poprowadzid scenariusz 
dokladnie takim torem, jakiego 
sobie zyezymy. Wykorzystujgc 
ten pomysl niozemy zresztg z 
niewielkg jedynie pomoeg 
improwizacji zmusic nawet 
„ziych” (chodzi o charakter, nie 
umiej?tnosci) graczy do 
wykonania „dobrego" zadania. 
Np. improwizujemy scenk?, w 
ktorej zostajg oni do tego 
zmuszeni szantazem lub skuszeni 
wysokg kwotq pieni?dzy 

Ogdlem improwizaeja jest czymd, 
czego naiezy unikac chocby ze 
wzgl?du na to. ze dobra 
improwizaeja jest sztukg bardzo 
trudng, diatego tez ten tekst 
raezej podpowiada, jak unikac 
improwizacji miino pozornej 
koniecznodci. niz jak robid to 
umiej?tnie, Nie jest to 
motywowane niewiedzg autora, 
ktdry file raz improwizowai. ale 
tym, ze' w zasadzie'kazda 
rozgrywka (nie wspominajgc o' 
druzynach) jest inna, wi?c 
ogolnych porad udzielic raezej nie 
mozna. Mam jednak nadziej?, ze 
niniejszy artykut choc troch? 
pomoze MG osaezonym przez 
sytuacj? i graczy. 
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zflbawy Hi1 paypzBdnio. Ich ocMWa 

ageHiilyaig-ankalwiekaleilskonca. 

Jakloiwyklebywaoategolygu 

Irappszaeh, czcsc oblolnlc slawianyck 

przez flrgBnizatoPdw zoststa jakby 

kodweRtuwgplyagtybezpskrailiiiuotl 
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DYZIU 

poci?gu do 
'Krakowa 
znalazla si? 
calkiem 
spora 
brygada ludzi 

ze StoliGyPolskiego RPG - 
WrociawjaJPoniewaz poci?g 
byl pefntfa has okolo 30, 
musieliSmy jskoS zdobyd 
miejsce siedz?ce. W tym celu 
wydeiegowajismy koteg? 
„Oablju" (bardzo mroczny 
czlowiek, ktdrego mozna 
poznac po tym, ze maluja sw? 
twarz na modi? zespotdw 
blackmetalowych), ktdry 
uprzejmie oznajmil pasazerom: 
„Dzien dobry pabstwu. 
Jestesmy satabistami i 
chcielismy tutaj.odpratoid 
czarn? msz?!" Niestety ludzie 
nie zrozumieli zartuipo.chwili 
k’u uciesze wroclawskiego 
bractwa opuscili przedzial- 
Dzi?ki temu reszt? porirdiy 
sp?dzili£my na siedzqco i po 
kilku godzinach dotarlfcmy do 
Krakowa. Odnajdowanie 
miejsca imprezy zaj?to nam 1 

tyle czasu, co oproznienie 
czterech beczek piwa. Trwaloby 
to pewnie tylko jakies dwie 
beczki, ale krakowianie niestety 
nie s? zbyt dobrze 
poinformowani 0 lokalizacji ulic 
w swoim miescie. Po 
otrzymaniu kilku rozbieznych 
informacji wybraliSmy ich 
wypadkow? i oczywiscie 
trafilismy idealnie. 

Na miejscu, okolo godzinki 16, 
mozna bylo ujrzec spory tlumek 
graczy i nie tylko. Ochrona, jak 
na niq przystalo, wpuszczaia 
uczestnikdw jedynie znanymi 
przez siebie metodami, dlatego 
musielismy pol godzinki 
przeczekad w milym krakowsko- 
warszawskim towarzystwie. 
Ceny identyfikatorow nie 
przekraczaty 35 zl (cena 
maksymalna), ale jezeli komu$ 
si? to nie podobalo, to u 
ochrony mogl go zakupic za 
potow? ceny. Wiqzalo si? to 
oczywiscie z faktem, iz w 
przypadku zgubienia 
identyfikatora nieszcz?6nik mogl 
miec pretensje jedynie do 
siebie. 

Program Krakonu byl naprawd? 
napi?ty. Oprocz wielu 
konkursow, turniejdw i prelekcji 
odbyly si? spotkania ze 
znakomitosciami kr?gow 
polskiej fantastyki. Niektorych z 
Was pewnie zdziwitoby 
.spotkanie z Januszem 
Korwinem-Mikke p.t. ..Stawni 

ludzie a fantastyka”. Cos 
takiego si? odbylo. Nudne bo 
nudne, ale zawsze to jakas 
dodatkowa atrakcja. Prelekcja 
Kiro p.t. „Erotyka w RPG” 
(ciekawe co ona wie na ten 
temat?) byla jak zwykle 
fenomenalna. Co prawda nie tak 
jak „Kobieta, wiedzma, 
czarownica”, takze jej 
autorstwa, ale tez bylo super. I 
ilu nowych rzeczy si? 
dowiedzialem. 

Duz? cz?sc fanow stanowili 
tzw. Batlowcy i Karciarze. 
Kazdy z nich znalazt co6 dla 
siebie. Niestety w przypadku 
Warhammera Fantasy Battle i 
Warhammera 40.000 okazalo 
si?, ze 
skoro 
turniej 
organizowano 
w 
Krakowie, 
to i 

Workshop na Polsk? 
postanawia przyznac wlasne 
nagrody, niekoniecznie 0 

rownowaznej wartosci. Bylem 
bardzo ciekaw, jak b?dzie w tym 
roku, przeto poszedtem do pana 
Mikolaja Sz., brata pana Artura 
Sz. (wiecie, ze niepodobni?) z 
pytaniem 0 nagrody. 
Otrzymalem odpowiedz, ze 
jeszcze nie dotarly i pan Mikolaj 
wzi?l na siebie cat? 
odpowiedzialnosd. Dlatego 
uwazam, ze nie powinnismy si? 
przejmowac. Czy Artur czy 
Mikolaj, i tak wszystko zostanie 
w rodzinie panow Sz. 

Niew?tpliwie najwi?ksz? 
atrakcj? byl konkurs na 
MegaFana. Kto nie byl, niech 
zaluje. Byl to jedyny i 

zwyci?zca 
nitisi bye z 
Krakowa. 
Nie dodd, 
ze oficjalne 
zasady 
turniejowe 
zostaly 
zmienione, 
to jeszcze 
s?dzia zawoddw. kiedy zaczynal 
odezuwab brak wiedzy, chodzil 
si? pytac 0 nurtujqce go 
problemy jednego z bior?cych 
udzial w turnieju graczy (ten 
czlowiek pozniej wygral). Robil 
to tak cz?sto, ze wielu mylilo 
s?dziego wlasnie z tym 
graezem. Kiedy przyszlo do 
odbierania nagrdd, wyszla na 
jaw kolejna niespodzianka, ktora 
niespodziank? od dawien dawna 
bye przestala. Otoz 

przyzwyczailismy 
si? do faktow, ze 
w turniejach 
oficjalnie 
sponsorowanych 
przez Games 
Workshop 
nagrody na czas 
nie docieraj?. 
Przyzwyczailismy 
si? rowmez, ze 
zawsze w 
zast?pstwie 
przedstawiciel 
Games 

niepowtarzalny moment, by 
zobaezye waszego kochanego 
redaktora spiewaj?cego 
piosenk? ,.Barbie Girl" (znam 
slowa! znam slowai). Konkurs 
przebil popularnodci? nawet 
Omnibusa. Braly w nim udzial 
ekipy Gwiazd, redakeja MiM i 
SuperFani. Co prawda Gwiazdy 
zwyci?zyty, ale najwi?cej zabawy 
dostarczylismy chyba my 
(Muczachan, Ghul vel. 
Remof.Bracia Kiro-Sklodowscy- 
Irbis i ja oraz Lightness). 
Zaprezentowalismy nie tylko 
rozlegl? wiedz?, ale i wesoly 
sposob jej przekazania. B?d?c 
na tym konwencie, niewielu 
moglo powiedziec, ze si? nie 
udal. Udat si? znakomicie 
dlatego, ze Ci ktorzy lubi? dobr? 
zabaw? znalezli j?, a atrakeje... 
pal licho atrakeje - byly larpy, 
konkursy, prelekcje, wi?c jesli 
tylko ktos chciat, to na pewno 
si? nie nudzil. 

Hinnei oii/sa 



Knolestwo Chaosu 

trayal at Krondor (solucja) 
Rozdziat 5 - When Rivers Run Blood 

I nm ptnja ptdpowteii. Tp phis 
ft nztiiti pi^tep... Zaui pzejdf ft 
mm, ptwfcifl tyftn jefti: pfZKziflfth 

npnrw city tea tiksl, i ftpim fttw 

PUfti _ 
yasiu 

Co jest celem w 
tym rozdziale? 

James, Locklear i Patrus muszg 
pomoc ksi?ciu Martinowi i 
baronowi Gabotowi w 
przygotowaniu obrony przeciwko 
nadchodzgcemu atakowi Moredheli 
na Northwarden. Pierwsze 
miejsce, w ktore powiniened si? 
udac to wtadnie Northwarden, 
gdzie musisz porozmawiac z 
baronem Gabotem. Nast?pnie 
wroc na potudnie i poszukaj ksi?cia 
Martina. Nie powinien byd daleko 
od zamku. 

Problem z trzema skrzyniami, o 
ktdrych mowil ksigze Martin. 

Owe skrzynie znajdujg si? dose 
blisko. Skieruj si? na potnoeny 
zachod i obejdz wzgorza, jesli 
b?dziesz musiat. Gdzies tam 
powinienes natkngc si? na to, 
czego szukasz - hasla do zamkow 
skrzyn to Oonion", ..outside” i 
„door". Jedyna trucizna, ktorg 
mozna skuteeznie zatruc znalezione 
raeje to ..Gdftari" - kupisz jg w 
poblizu. Aby zatruc raeje, musisz 
wtozyc je do plecaka, uzyd na nich 
trucizny, a nast?pnie wtozyd z 
powrotem do skrzyrV 

Jak pomoc 
Tamney'owi 
minstrelowi? 

Tamneya mozna zraleid w domu 
niedaleko miasta Dencamp. Aby 
otworzyc drzwi do tego domu. co 
najmniej jeden z cztonkdw druzyny 
musi miec sit? powyzej 30. Jesli 
masz z tym problem, fnozesz kupid 
specyfik zwi?kszaj?cy sit?. Nazywa 
si? on „Fadamor’s Formula", a 
dostaniesz go w pobliskim sklepie. 
Kamienie do geomaneji, o ktdrych 
mowi Tamney, znajdziesz w jaskini 
na wschod od Dencamp. Prowadzg 
tam dwie boczne drogiidgee na 
potnoc. B?dqc juz w jaskini, udaj si? 

do jej pdlnocnej cz?sci, gdzie w 
skrzyni znajdziesz wspomniane 
kamienie. 

Jak przejsc pnzez 
gobliny pilnuj^ce 
pnzejscia do 
Northlands? 

Goblinich straznikow jest 
naprawd? duzo, zatem chyba 
jedynym wyjsciem jest im zaplacid 
tyle, ile chcg. Pienigdze mogg 
pochodzit ze. sprzedazy diamentdw 
otrzymanych od Tamneya. Warto 
troch? pokrgcic si? po sklepach, 
zeby dostad dobrg cen?. 

Gdzie znalezc plany 
wojenne w 
Reglam? 

Kapitan Kroldech okupuje 
jeden z domow w Reglam i to 
wlaSnie on ma plany. Aby je 
zdobyd, trzeba porozmawiab z 
inzynierem mieszkajgcym w 
domu niedaleko tawerny w 
Reglam. 

Jak przekonad 
inzyniera, zeby 
powiedziat, gdzie 
jest brakuj^ca 
cz?sc katapulty? 

Inzynier b?dzie rozmawiat z 
druzyng tylko wtedy, gdy Patrus 
zagra na lutni i to zagra stabo (?) 
W tym celu nalezy obnizyd jego ft 
umiej?tnosc grania (barding skill) 
Najtatwiej to osiggngc upijajgc go 
(!). 

Katapulta wystrzelita 

- co dalej? 

Inzynier powie ci, gdzie znalezc 
brakujgcg cz?S6 katapulty. 
Wyciggnij jg z pudetka, ktore 
znajdziesz kolo rzeki (uwezaj - jest 
zabezpieczoneputapkg). Nast?pnie 
podejd^ do katapulty, (diknij na nig 
iewym przyeiskiem myszy. Po 
usktywnieniu katapulty idi z 
powrotem do Raglam, do domu 
Kroldecha. Plany sg w Srodku, 
zabierz je i po sprawie. 

Gdzie znalezc 
niewidzialnych 
czarodziei Moredheli? 

Po powrocie do ksi?cia Martina z 
planami Kroldecha dostaniesz 
jeszcze jedno zadanie. B?dziesz 
musiat znalezc szesciu 
niewidzialnych magow Moredheli i 
wykonezyb ich, Znajdziesz ich na 
poludniowym wschodzie od 
Dencamp, niedaleko domu i studni 
lezgcych na potudnie od gtownej 
drogi, 

Jak pokonac 
niewidzialnych 
magow? 

Uwaga, to naprawd? trudna cz?sd 
scenariusza i prawdopodobnie 
b?dzie wymagala kilku podejSd i 
przestrzegania kilku zasad, Otoz 
przed walkg podlecz wszystkie 
postaci na maksa, a takze uzywaj 
^rodkdw leczgcych podezas walki, 

Zawsze podchodz blisko 
przeciwnika - podezas walki 
wr?cz nie mogg oni rzucad 
czardw, Pami?taj tez, zeby 
twoja broh i zbroje byty w 
jak najlepszej kondyeji. 
Poza tymvuzywaj wszelkich 

pomoc w potyezee (potiony, 
magiezne przedmioty itp.) 

Questy 
poboezne... 

Akurat w tym rozdziale nie ma 
specjalnych questow pobocznych, 
za to mozna znalezd kilka skroli, 
zbroj? i ciekawy miecz. 

- czar Black Nimbus uzyskasz od 
zotnierzy, ktorych znajdziesz 
niedaleko Prank's Stone; pokonaj 
ich i przeszukaj zwtoki; 

- w domu Kroldecha w Raglam 
znajdziesz Lims Kragma - jeden z 
najpot?zniejszych mieezy dla ludzi 
w tej grze; 

- przyjmij noeng stuzb? w 
Northwarden; dowiesz si?, w jaki 
sposob Moredhele dostajg si? do 
zamku i w nagrod? dostaniesz 
zbroj? „Euliko Armor"; 

T o na tyle tym razem... CU next 
time... 

KWt IM) 
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###A£JTiQN REACTION 

•Ace Ventura 2 
Psa huskie uwalnia si? nast?puj?co; wejdz 
do pomieszczenia z komputerem, wejdz do 
komputera, wpisz,haslo [press] i nacisnij 
Enter. Kliknij na Security, potem Disable 
Extraction i Disable Control Box Security. 
Wyjdz do menu i wybierz M System 
Maintenance, kliknij na Enable Elevator 
Backup Power. Odejdz od komputera i 
otworz szaf? (wczesniej byia zamkni?ta), 
Kliknij na puszki - za nimi znajdziesz torn, 
uzyj go na skrzynce w pofirzednim 
pomieszczeniu. Wcisnij przycisk 2 i 3, 
przeciqgnij dzwigni?, nacisnij 3 i 4, znow 
przycisnij dzwigni?. Wrdd do pomieszczenia 
z klatk? z psami i kliknij na klatk?. I juz. 
Janusz Cieplinski, Tarnow. Isolucja byta tez 
w CDA - redakcjal. 

• Problemy z Wordem (nr 23) 
Poniewaz Word 97 w trakcie drukowania 
wysyla znaki w standardzie UNICODE, a 
niektore typy drukarek (A/ tym posiadana 
przez czytelnika] b?dz stferowniki do nich 
zle rozpoznaj? znaki UNICODE, moze 
wystgpic zjawisko drukowania kwadratow 
zamiast polskich liter. W tym przypadku 
nalezy w miar? mozliwosci wymienic 
sterownik drukarki na te najbardziej 
aktualne. Jak autorzy Worda 97 twierdz?, 
odpowiedzialnosc za zaistnialy problem lezy 
po stronie sterownika drukarki, nie 
programu Word 97. Ciekawe czemu z 
programu Excel 97 lub innych z pakietu 
Office97 mozna bez problemu drukowad 
polskie znaki??? Jezeli nie posiadamy 
nowszych wersji sterownikdw, mozna 
poradzic sobie w innych sposob. Niestety 
wymaga to ingerencji w zbiory rejestru 
Win95. Nalezy wi?c przed wykonaniem 
zmian w rejestrze zrobic kopi? zbiorow 
SYSTEM.DAT i USER.DAT. 

Aby przeprowadzic t? zmian?, nalezy 
wykonad nast?puj?ce kroki: 
1. Kliknij "START" i wybierz "Uruchom" 
2. W okno nazwy programu wpisz 
"regedit.exe” (bez cudzyslowdw) i kliknij 
"OK” 
3. Otworz nast?puj?cy kJuck: 
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ 
0ffice"\8.0\Word 
4. Zaznacz drukark?, ktora sprawia 
problem. 
5. Z Menu programu wybierz "Edycja", 
"Nowy" i wybierz “Wartosc ciggu". 
B. W prawym oknie Edytora Rejestrow 
nadaj temu ciggowi nazw? "Flags" (bez 
cudzyslowow) i wcisnij ENTER. 
7. Z zaznaczon? wartosci? "Flags", wybierz 
“Edycja" i "Modyfikuj". 
8. Jako "Wartosc" wpisz: 8192 i kliknij na 
"OK” 

Po tej operacji nalezy zamknqc Edytor 
Rejestrow i dla pewnosci uruchomic 
ponownie komputer. Aby sprawdzic, czy 
mozna juz drukowad polskie znaki, nalezy 
uruchomic Worda, wpisac kilka polskich 
znakow i wybrac "Podglqd wydruku". Jesli 
na podglgdzie b?d? polskie znaki, to znaczy 
ze wszystko jest OK. Z powazaniem EdK. 

###MAM PROBLEM 

• W grze Jack Orlando - jak wsigsc do 
samochodu Jacka? Jakub Chrzanowski, 
Kolobrzeg. 

W drugim numerze Action Plus jest 
dokladna solucja. Ludziska, nie pytajcie nas 
wi?cej o Jacka Orlando, OK? 

•Gdy wlqczam komputer, pojawia si? 
komunikat “missing operating system". 
Po wlozeniu dyskietki systemowej 
komputer uruchamia si?, ale gdy usiluj? 
skorzystac z HDD pojawia si? komunikat: 
"invalid media type reading drive Cn. 
Jacek, Wroclaw. 

Wszystko wskazuje na uszkodzenie obszaru 
systemowego na dysku C. Sprobuj 
sformatowac HDD - moze cos to da? 

###5PRZEDAM 

•P-150 Mhz, 1,7 Gb HDD, Cdx12, karta 
graficzna S3D 2 Mb, SB Pro, monitor 
Daewoo, 32 Mb Ram, na gwarancji cena 
2950 zf. Mariusz Maslowski, Mydliwska 2/ 
1, 13-230 Lidzbark. 

•486, monitor Samsung 15" color, 16 mb 
R^m, CdxlB, FDD 3,5", karta muzyczna, 
SVGA 1 Mb, Windows 3.11 for 
Workgroups - za 1200 zl. Wojtek 
Kempinski, Woryhskiego 24/29, 85-323 
Bydgoszcz, tel. 3792874. 

•Komputer Optimus Plus: 486 Dx4/133, 
8 Mb Ram, HDD 540 Mb, FDD 3,5", 
CDx4, karta dzwi?kowa 16-bit PnR mysz, 
klawiatura, obudowa MidiTower; 
zainstalowany Windows’95, DOS 5.22, NC 
4.0, Word 6.0, Excel 5.0 + inne. Cena 
1750 zl. Tomasz Smieja, tel. (031 210-52- 
73. 

•PC Optimus 486 DX4/100 Mhz, 16 mb 
Ram, CDx4, FDD 3,5", HDD 528 Mb, 
SVGA z 1 Mb, Sound Maker 16 bit, 
klawiatura, mysz, software [W'95), Cena 
1400 zl. Slawomir Pituch, 3-go Maja 44/ 
58, 37-500 Jaroslaw, tel. (0161 
6213674. 

•PC Gamer Po Polsku 1,2/96 - 2 zl/szt, 3- 
6/96 z CD -10 zl/szt: rocznik z '97 z CD - 
9 zl/szt lub calosc za 110 zl. Ksigzki: 
Windows '95 dla opornych - 28 zl, 
Microsoft Windows ’95 krok po kroku (z 
dyskietk?) - 23 zl, 1-2-3 Lotus 5 dla 
Windows dla Opornych - 25 zl, Microsoft 
Windows NT Workstation 4.0 krok po 
kroku (z dyskietk?] - 20 zl. Dyskietki 5,25" 
- 0,6 zl/szt. Michal Smajdor, 
Kochanowskiego 45a, 33-300 Nowy Sqcz, 
tel. (0-18] 441-56-72. 

•Plyt? glown? 486Dx4/100 z procesorem 
Intel - 200 zl. Marcin Kurzawa, tel. [032] 
288-10-35. 

•Niemieckie gazety o Nintendo 4zl/szt; 7 
gazet za 20 zl. Gry na Amig?: 
Syndicate - 25 zl, Kajko i Kokosz -15 zl. 
Zasilacz i akumulator do GB - 70 zl, Kabel 
do GB. Gry na PC: Polanie CD, Destruction 
Derby - po 50 zl; Red Alert - 90 zl, 
Extreme Games, Euro'96, Beavis Sl 
Butthead - 60 zl. 5 managerow pilkarskich 
na 1 CD - za 40 zl. Archiwalne numery 
SGK, Top Secret. Tel. 032-81-53-40. 

•Gry Catz i Dogz - po 30zl. CD z SS nr 
44,46,49,50 - po 10 zl. Joanna Olszak, 
tel. [052) 3-71-58-66 (Bydgoszcz). 

•Kierownic? do PC-Interact V3 [na 
gwarancji) za ok. 250 zl. Gr? iF22 Raptor 
[nowa) -110 zl. Skaner r?czny Mustek 
Twain Scan Color 800 (na gwarancji] ok. 
240 zl. Pawel Lesiak, Gwardii Ludowej 28, 
39-200 D?bica, tel. (014] 67-78-819 

•Gry: Actua Soccer - 80 zl, Premier 
Menager 3 DeLuxe - 40 zl, Nowy 
Teenagent - 45 zl, Fifa Soccer Menager - 
120 zl, Al Unser Jr Arcade Racing, Pool 
Champion, Jagged Alliance, Terminal 
Velocity, Primal-Rage, Warlords 2 DeLuxe, 
Great NavahBattles IV, Pinball Fantasies 
DeLuxe, Flight Unlimited SE - po 40 zl/ 
sztuka; FX-Fighter, Etnomorph - po 45 zl/ 
szt; Dungeon Master, Space Quest 1 - po 
15 zl, Krzysiek Zawislo, Klodnicka 14/26, 
44-100 Gliwice. Tel. (032] 31-32-92. 

•Kart? graficzn? PC11/2 Mb, gwarancja - 
BO zl. Kart? teletekstu, gwarancja -100 
zl. Pami?c SIMM 4 Mb - 50 zl. Skaner 
r?czny Primax + software - 250 zl. Rozne 
czasapisma z lat 96/97 - 2 zl szt. 
Akcelerator 3Dfx Helios + gry, gwarancja 
- 700 zf. Kamil, tel. 061 862-66-42 
(Poznari), 

•Amig? 500, monitor kolor, mysz, 50 
dyskietek + pudelko, joystick, 2 numery 
Enter CD, CD z 23 najnowszymi demami. 
Przyst?pna cena. Piotr Wojcik, Plac 
wolnosci 8a, 07-104 Stoczek, tel, 025 
79-169-90. 

•Amiga 500 z 1 Mb Ram, monitor kolor 
1084S, kabel euro, 2x joystick, mysz, 2x 
discbox, 140 dyskietek. Cena 500 zl. 
Mateusz Lesniak, os. Piastowskie 4/16, 
32-410 Dobczyce, tel, 012-271-18-60. 

•Gry: Wing Commander 4, Gabriel Knight, 
Jack Orlando, Strike Commander. Niskie 
ceny! Maciej Zimniak, Polanowska 141, 
60-454 Poznan. Tel. (061) 
8499-246. 

teu . ^, 
•Komputer Optimus PI20 (gwarancja): 
32 Mb Ram, SVGA 2 Mb, Sound Galaxy + 
gfosniki, CDx6, HDD 1 Gb, Monitor SVGA, 
filtr Polaroid CP-90, dwie myszy 
(Microsoft i Agiler), W'95 + MS Works, 
18 legalnych gier (m.in. Tomb Raider, 
MDK, Int. Rally Champ,). Cena - 2800 zl, 
Pawel Letniewski, Grunwaldzka 121/16, 
37-70QpPrzemysl, tel. 016 670-00-98. 

•Gry: MK3, Tomb Raider, Duke Nukem 3D 
+ Nuke it - po 50 zl. Kompakty SS CD 43, 
Gambler 1 i 5, CD Magazyn 6, PC World 
Komputer 06/97 i 12/97, Top Gry 2, 
Super Games - po 5 zl. Znaczek = 100% 
odpowiedzi. Tomasz Niemirski, Kwiatowa 4, 
68-100 Zagari. 

•Konsol? CD32 (okablowanie, zasilacz, 
joy-pad) - 400 zl. GB Pocket (4 miesigce), 
gry + zasilacz. Cena ok. 470 zl. Jakub, 
Boguszowicka 76a, 54-016 Wroclaw, tel. 
071 3542001, 

•Quake 2 -120 zl, Kick Off'96 - 30 zl, 
CDA od 7&8/97 do 1/98 (z CD] - po 10 zl. 
Reset 1,2/98 - 3 zl/szt, SS 53,54 - 4 zl/ 
szt, SGK 2/98 - 4 zl, Gry Komputerowe 1/ 
98 - 3 zf, SS CD 53-17 zl. Wroclaw, tel. 
071 341-27-56. 

•Red Alert, Privateer - po 80 zl, Wing 
Commander 3 - 40 zl. Marek Czerniawski, 
Ciolkowskiego 3, 15-245 Biafystok, tel. 
326-234 

• Procesor P-133 na gwarancji + gra 
Kick Off'96 - 250 zl. Tel. 071 341-27-56 
(Wroclaw). 

•Plyt? glown? INTEL PENTIUM TRITON P5/ 
437P4/FMB 75-133 Mhz, z procesorem 
INTEL P-75 + cooler za 320 PLN, 4*4 MB 
RAM SIMM 72 pin za 120 PLN, CD-ROM 
5x VUEGO za 140 PLN lub wszystko za 
450 PLN. Tomasz Szymczak ul. Targowa 
64 m. 86 03-734 Warszawa, tel. 618-18- 
46. E-mail: s0898@goblin,pjwstk.waw.pl 

###ZAMIENIL 

•Gry Road Warrior, Quarantime II, Flight 
Simulator - na gry przygodowe, ew. Virtua 
Cop 2 i Polanie. Jakub Chrzanowski, 
Jednosci Narodowej 66/11, 78-100 
Kolobrzeg. 

•Niemieck? wersj? Indiana Jones (2CD) z 
Rebel Assault - na inn? gierk?. Slawek, tel. 
033 634022, 

##;#NAWIA2L KONTAKT 

•Z sympatyczn? mil? dziewczyn? w wieku 
17-2... lat, lubi?c? komputer, gry, natur? i 
nie tylko. Marek, skr. poczt. 156, 70-405 
Upt. Szczecin 1. 

•Klub PS Skyram przyjmuje nowych 
czlonkdw. Konkursy z nagrodami! Solucje, 
tipsy, tricki. Koperta + znaczek = 100% 
odpowiedzi. Adam Pfuciennik, Newerlego 
2B/2, 63-400 Ostrdw Wlkp. 

•Z milosnikami gier przygodowych i 
strategicznych, ???, Rz?dzinska 3, 
42-244 Jaskrdw.' 

•Z muzykami, ktorzy chcieliby si? 
pochwalic swoim talentem na WWW 
lamman, Krzyzowa 213, 34-335 
Krzyzowa, 

###KUP)^ 

•Gr? First Encouter, procesor P-200 [bez 
MMX], uzywane gry na PC. Mariusz 
Maslowski, Mysliwska 2/1, 13-230 
Lidzbark. 

• Secret Service 1-5, 20-26. Lukasz 
Biskupski, Rzgowska 246, 95-200 
Pabianice, tel. (042) 13-69-77. 

• CDA 12/97 tz CD) za okolo 10 zl 
(ponosz? koszta przesylki). Ola Gintowt, 
Towarowa 14/77, 15-007 Bialystok. 

Regulamin 
1. Anonse do tego dzialu wysylamy tylko 

i wylqcznie na kartkach pocztowych 
(listy nie s? uwzgl?dnianel). U gdry 
piszemy DRUKOWANYMI literami 
nazw? dzialu. 

2. Oferty b?d? zamieszczane w 
kolejnodci nadeslanych zgloszeri. 

3. Wysylajqc anons do rubryki Kupi?/ 
Sprzedam/Zamieni? oraz Nawigz? 
Kontakt, nalezy podad swdj adres lub 
numer telefonu, ktdry zostanie 
wydrukowany wraz z anonsem. Jedli 
oferujecie cod do sprzedazy - 
podawajcie proponowanq cen?! 

4. Nie b?d? zamieszczane ogloszenia 
zawierajgce oferty handlu hurtowego i 
sprzedazy/kupna/wymiany pirackiego 
softu lub tez sugerujqce takq 
mozliwodc. 

5. Redakcja zastrzega sobie prawo do 
skrdtdw, przeredagowywania anonsdw 
i odrzucania ofert nie spelniajgcych 
warunkow powyzszego regulaminu. 

6. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnodci 
za tredd ogloszert i wynikle z nich 
skutki. 

Numer 04/98 



LISTY, CZVli ACTION REDACTION 
Nasze naciski na "naczalstwo" o przyznanie trzeciej strony jak na razie nie przynoszq wymiernych 
skutkow (“dobra, zobaczymy co sip da zrobic... moze za miesiqc... myslimy o tym" itd.) ale nie traemy 
dobrego humoru. Przeciez za oknem maj, sloneczko swieci, do wakacji (urlopow) coraz blizej (nie 
wiem jak Warn, ale nam ten rok (szkolny) zlecial niesamowicie szybko), wipe jest sip czym cieszyd. A 

za miesiqc to juz bpdzie iuz na eaiego... f w tym luzackim nastroju zapraszamy Was do lektury kolejnych 
listdw i produkowanego w rewanzu steku bredni Waszego (albo raezej Naszego) “porqbanego" dokumentnie duetu... Na 

koniec dzigkujemyza wszystkie (liezne) zyezenia z okazji naszego skromnego jubileuszu! 

Mydii miesiaca: Zgodnie z wszelkimi regufami filmowego biznesu (sukces = kontynuaeja) juz niediugo powinien wejsd na ekrany film... 
Titanic 2! 

I bonusowy cytat dla maturzystow: matura - “ludzie ludziom zgotowali ten los”. 

Drogie (tanie) CD-Action!!! 
1. Ludzie, czy wy sig boicie dystrybutordw? Czemu 
dajecle oceny 8fW grom, mre za pomoeg tanich (?) 
sposobdw chcg do siebie zacltgcfti, tip. Postal: grafika na 
pmomle, dtwigk dwietny, leci ezy nie moina by siwonyt 
gry ambitnej;), nie budzgcej obrzydzenia u graezs, na 
tym samym dobrym engine?! (...) Gra jest zatosna. Moim 
skmmnym zdaniem przy iworzemu tef gry zastosowano 
motion capture na dogorywajgcym trupie, choc nie - 
tworcy na pewno by sig wtedy pochwalili, ile osob trzeba 
byto zabid dla potrzeb gry. Gdybym ja opisywai Postala 
(pracowad w CDA - marzenia) to oprdez tego, ze 
wyplutbym catg zdid (nie dostownie) gromadzgcg sig we 
mnie w recenzjg (obrzydliwe, nieprawdaz?), to gierka 
dostataby 2/10 tylko za to, ze prezentuje sig catkiem 
tadnie. (...) 

2. Carmageddon - patrzpkt. 1! 

Sto razy pisaliSmy: nie przejmujcie si? naszymi ocenami!!! 
Traktujcie je jako PR0P02YCJE czy sugestie, a nie "my si? 
znamy, jesteSmy fachowcy, wi?c ta ocena jest 
niepodwazalna i cicho tam byb!". To nie szkola, a my nie 
jesteSmy nauczycielami (na szcz?$cie). 

4. Wiem, jak mi na to pytanie odpowiecie (o ile raezyeie 
odpowiedziec na moj list), lecz mimo to zapytam: czy 
moglibydeie utworzyd kgeik konsol? (...) 

N-l-E. No, nein, niet, non. CDA jest pismem wylqcznie dla 
posiadaezy PC. Sorry. W^tpi?, by konsolowcy chcieli wydac 
te 14 zt dla paru stron. a PC-towcy by si? burzyli, ze 
marnujemy kartki. Czyz nie? 

5. W Waszym pismie jest com wigeej liter6wak i mafyeh 
btgdzikdw, kttire czytehike irytujg (np. wadyzsmlenity 
$1$ z zaletami Up.), Total rdwniez mtiszg zeznaczyd, ze w 
CDA i tak jest ich mniej niz w innych gazetach, lecz 
chciatbym mied pismo doskonate (wiem, ze to 
niemozliwe, lecz...). 

Nikt nie jest doskonaly. Naprawd? robimy co mozemy, a 
potem ze zdumieniem widzimy niekiedy ciekawe i 
niezamierzone efekty tych dzialari... Ale wymieniliSmy 
ostatnio ekip? sktadaezy, wi?c to powinno bye juz 
przeszloSciq. Oby. 

7. Wiem, ze to moze bye przykre, lecz wigkszodd tudzi w 
CDA nie dorasta do pigt (pod wzglgdem humoru i jakodci 
recenzji) takim wlrtuozom ktawiatury Jak Mr. Jedl (...) 
lalujg tylko tych czasdw. kiddy PM l LY. zapatniali 
prawle calego Actions. W18 numerze wigkszoSd recenzji 
napisat Atlor, ktdry niewgtpliwie zna sig na rzeezy, ale 
proponujg, aby starat sig rdwniez rozbawid czytelnika 
(ludzie nie mydlcie sobie, ze ustgpujecie pod wzglgdem 
"chdmord" innym gazetom - wrgcz na odwrot - innym 
zupelnie tego brak). 

Jedi wyrainie grawituje w stron? Kawaii, zdttodziob (che 
che) jeden. Zresztq jego poczucie humoru budzilo w swoim 
czasie pewne kontrowersje u czytelnikbw. Natomiast 
naczelny zamierza odtqd laskotab Allora (gdy pisze recenzje) 
ptirkiem w piety. Jest szansa, t£ b?dzie to w jakib sposdb 
odzwierciedfone w jego lekstacft, Nie jestebmy zresztq 
zwolennikaml wymuszonego doweipkowania - nic tak nie 
dotuje jak “Smteszny* ieksti ktGry wcale nie Smieszy... 

10. Znowu sig zaezyna: wiele osdb pisze, ze w CDA jest 
mato strategic Moja poprzadola statystyka byta dodd 
stare, wige irobitem nowg: 

- strategie - 93 
- przygoddwki - 71 
- zrgcznodcidwki - 50 
- DOOM'ne - 38 
• symutatory - 31 
- wydeigi - 31 
- strzelanki - 25 
- RPG - 17 
- sport -16 

* mordobicia ■ 13 (rulez) 
* logiezne -11 
* nietypowe sporty ■ 7 
- ftippery ■ 6 
- menagery ■ 6 
- szachy ■ 2 (che, che) 

Statystyka: od nr 5 do 19 (wfgcznie). 

Sporo! Pizy czym w strategiach ujqfes zapewne RTSy oraz 
liezne gry ekonomiczno-handlowe (nie widac ich w 
zestawieniu), co sprawilo, ze ten dzial jest na pierwym 
miejscu, Co - 71 przygoddwek?!! Niemozliwe! 

15. Obnizcie oceny o 1 punkt - nie moze dojdd do sytuacji, 
ze Quake 2 dostanie 10/10!!! (...) Dychg mozecie dac 
tylko w takim wypadku, gdy gra bgdgc np. strategic 
podnieci nawet Duko-fifa i do tego bgdzie miata mate 
wymagania sprzgtowe!!! 

I co - nie ma dotqd u nas gry ocenionej 10/10. Definicja, co 
powinna spelniaP gra, by uzyskac takq notk? jest celna - 
moze poza "mate wymagania sprz?towe" - chyba, ze przez 
"male" rozumiesz cos rz?du P-133 + 16 MB + 3Dfx... 

19. Wasze pismo jest specjalne i inne niz cata 
konkureneja. Dlaczego? Poniewaz nie ma jeszcze (oby 
nigdy nie byto) tej wszechobecnej komereji, ktora niszczy 
zwigzek z czytelnikami. Moze to brzmi niezrozumiale, ate 
w CDA czuc zwigzek migdzy recenzentem a czytelnikiem. 
Dzieje sig takza sprawg gtownie Smugglers, Jediego, 
Yabola i chomika Alfreds (koiejnosd przypadkowa). (...) 

Wszyscy pochwaleni si? cieszq. Inni zgrzytajq z?bami, 
natomiast redakcyjny chomik Alfred zgrzyta stawem 
biodrowym. 

23. Wtadnie wpadt mi w bardzo chciwe tapy nr 2/98 
Waszego pisma. (...) CZYJA OBRAZItEM FANdW QUAKE?? 
Czy ja piszgc, ze Duke nie ustgpuje Kwakowi 
skrzywdzilem tegoz? W takim razie Mario obraza fandw 
Ksigcia, (jest nas wielu / ciggle rosniemy w sitg, wigc nie 
podskakuj chioptasiu;-)))))), bo z tego co 
wywnioskowatem uwaza on, ze Duke ‘owey to gorsza 
kategoria!!! Cdz, wstyd sig przyznac, ale ja tez 
nawrdcitem sig na Qt Zaczgtem grac bez koddw i stafo sig 
- pofkngtem bakcyla. Oczywiscie nie oznaeza to, ze 
zdradziiem Duke'ali! 

Qn, Kielce 

3Dfx Rulez! 
Ostatnio, po dtugim namydle, zdecydowatem sig na mord. 
Ubilem mojg dwinig skarbonkg. Takmtotem w teb 
dostata, ze az 5zt sig pogniotto. Po dfugotrwatym liczeniu 
okazato sig, ze mam ponad 700 zt. Nie mydlgc dfugo 
zarzucitem kurtkg i pognalem na gietdg po 3Dfx. Byto 
tego od zargbania, ale ja wybratem (censored, by nie 
gadali, ze uprawiamy kryptoreklamg - redakeja). W 
zestawie byt upragniony 3Dfx i 2 Mb karta grafiezna. 
Szybki weisk w PCI i szok nad szoki. Co to zrobito z mym 
dziadkiem Pentium 133 (...)?! Zero ktopotowz 
oprogramowaniem i instalacjg sprawl to, ze kocham 
wymiar 3. Karta ta ma moztiwodd podtgczenia do TV; 
odwiadezam, ze G-Police na 25 caiach telewizora powala 
(na 14" tez powala - redakeja). Dsrmowa gierka t super 
wydeigami jest cool. Qprogramowanie tez Jest Ok, bo 
obstuguje dosa, win 3.x, windows 95ro$ 2f ujdb!ka'lt cod 
tam IBM i wiele innych. Zapewniam, ze zabawa z plikami 
"avi” i przegrywanie ich na wideo jest przednia. A co do 
gier. Panowie, szkoda mowid, to trzeba zobaezye. 
Pierwsze kroki to byt Turokz waszego cd. (...) Wrazenia - 
cisza, bo zaczgtem sig jgkac i podziwu, Potem byty inne 
gry: Moto Racer, Carmageddon, Tomb Raider, Myth, 
NHL98, FIFA98 (...) Apetujg do tych, ktdrzy paig. 
PmstaAcie i kupcie akcelerator. To potgga grafiki. 

Marcin Kotodziejczakz Konstantynowa todzkiego 

Cool listek 
Na wstgpie zapowiadam, ze nie bgdg pisat tego listu 
slangie szpikowaf go celowymi btgdami 
ortografieznymi ani bezcelowym laniem wody. Ten list 
bgdzie elegancki, zwigzty i konkretny. 

1. Pierwsza sprawa dotyezy recenzji, przeglgdow i innych 
artykutow. Chwaticie sig, ze przez redakcjg przewija sig 
wigeej tudzi i w ten sposob teksty sg bardziej obiektywne 
i roznorodne. Wszystko to prawda, ale np. Magpie tub 
Agnieszka prezentujg taki styl, jakby po zakohezeniu 
pisania miaty isc na szubienieg. Zaczynam tgsknid za tymi 
bezsensownymi i giupkowatymi doweipami Mr. Jedi’ego. 
A tak w ogdle to najlepiej pisze Mac Abra - jest rzeczowy i 
konkretny, ale na tyle lekki, ze nie nuzy. Jego teksty 
swietnte sig czyta. Wniosek - niech nowi recenzenci uezg 
sig odstarej ekipy, a wszystko bgdzie dobrze. 

2. Druga sprawa to juz catkiem inna historia. Chodzi o 
nazwy polskich gier. Ciggle piszecie, ze Polacy robig 
swietny soft i w ogdle mamy sig czym chwalic. Dlaczego 
wige producenci i dystrybutorzy uparcie starajg sig 
zatuszowac ten fakt? Rozumiem Clasha - czytatem 
wywiad ze Scorpikiem i przyjmujg do wiadomo&ci 
tfumaezenie. Ale dlaczego, do diabta, "Earth 2140” ma 
brzmied iepiej niz “Ziemia 2140"?!? Czemu "Insanity" a 
nie "Szaienstwo"?!? Przeciez to sig bardzo tadnie, 
dostownie tlumaczy! Nie znam sig na tym, ale wydaje mi 
sig, ze polska nazwa bardziej przyciggngtaby graeza, tak 
rodzimego, jak i zagranieznego. Przeciez zaden 
Amerykanin ani Francuz nie przejdzie takpo prostu obok 
pudelka z napisami nafaszerowanymi g, g, z, 6, i innymi 
takimi iiterkami. (...) 

3.1 jeszcze parg mniejszych uwag: 
• spis tresci w numerze 2/98 ma chyba formg ideatng 
(spis i indeks na jednej stron ie); 
• konkursy sg takze fajne, ale proszg - niech nie bgdg 
trywialnie prosle (nie dawajeie pytah typu "jakijest 
naktad CDA"); 
• za bardzo wskazane uwazam umieszczanie na CD 
sciezek dzwigkowycb z gier, zwfaszcza tak dobrych jak ta 
z Jack Orlando; ■ 
• zamiesccie jakis program muzyezny (petng wersjg), na 
ktorym mozna odstuchiwac ptiki prm .s3m. Jest tego 
petno w dziale "scena", a nie ma tego na czym 
odstuchac; 
• wigeej tematow z gier (screeny, ikony, kursory, pliki 
wave). 

4. Ten punkt piszg w ostatniej chwifi, Iuz po przeczytaniu 
numeru 2/98. Prositiscie o opinie na temat podsumowania 
roku, wige chgtnie podzielg sig moimi. 

Arcade - dziwi mnie nieobecnosc w pierwszej pigtee 
Extreme Assault; jest zdecydowanie lepszy od Shadows of 
the Empire, przede wszystkim dlatego, ze EA ma swietng 
grywainosc i chodzi sprawnie nawet na "zwyktym" 
sprzgeie, choc obstuguje 3dfx. Natomiast SotE bez niego 
ani rusz, co ostabia go w moich oczach. 

FPP - tu miatem najwigcej obiekeji. Co do dwoch 
pierwszych miejsc zdam sig na was, bo nie grafem. Aie 
nie zgadzam sig z 3 lokatg dla Hexena - gra ma 
stosunkowo stabg grywainosc i potworne wymagania 
sprzgtowe (na moim P133 z 24 Mb RAM akeja chodzita 
skokami nawet w rozdzieiczosci 320x200, a o 640x480 
Iepiej w ogole nie m6wi6, i nie jest to wina karty 
grafieznej, bo ptynnie chodzi na niej nawet Dark Colony). 

Gra Roku - moja dusza stratega sktaniataby sig raezej do 
przyznania pierwszej lokaty Incubation. A tak na 
marginesie - ciekaw jestem, czy firmy bgdg 
wykorzystywac w reklamie to, ze wyrdzniliscie te gry. 
Bytby to znak, ze producenci i dystrybutorzy powaznie 
was traktujg. i jeszcze jedno - ten tytut powinien byd 
przyznawany takze przez czytelnikow. 

Z powazaniem 
Maciej ‘Hokum’ Walras. 

Ad 1. No coz, co eziowiek to inne zdanie. Mac Abra si? 
dowartoSciowal, ale dodajmy, ze sporo osob glosowaio (w 



ankiecie, w rubryce "ulubiony autor") na teksty Magpie i 
Agnieszki. 

Ad 2. Nie mamy nic przeciwko angielskoj?zycznym tytulom 
polskich gier. Grunt, zeby byly dobre. Swojq drogq - czy 
kupitbys np. gr? wyprodukowanq w Chinach, zatytulowanq 
np. “Tsing-pong-lu"? (tzn. tak by to brzmialo, gdybys 
zrozumial, co za dzwi?ki ukryte sq w widniejqcych na 
pudetku "krzaczkach"). 

Ad 3. Konkursy - staramy si? tak je redagowac, by nie byty 
zbyt trudne, by kazdy mhgt odpowiedziec na wi?kszobc z 
nich, chob czasem wymagamy od naszych czytelnikbw 
catkiem sporej wiedzy... Pewnie, ze mozna zadac takie 
pytania, ze odpowie na nie 5 osbb w Polsce - ale czy o to 
chodzi? Sciezki audio z gier - gdy tyfko cob si? trafi, nie ma 
sprawy. W kwietniu np. byty 3. Program do odsluchiwania 
modbw (i nie tylko) - j/w; popatrz na kompakt w 
kwietniowym CDA, dziat Scena/Software. Zresztq i w maju 
cob si? znajdzie w-Bonusie... 

Ad 4. Podsumowanie - zawsze w takiej sytuacji trafi si? jakab 
pomini?ta gra, inna b?dzie za wysoko, inna za nisko - to jak z 
wyborami. Nikt zwykle nie jest catkowicie zadowolony z ich 
wyniku. Przy nast?pnym podsumowaniu postaramy si? tez 
uwzgl?dniac glosy czytelnikbw (zrobimy plebiscyt). Dodamy 
tez, ze np. autorzy incubation zamierzajq wydab jej reedycj?, 
z zaznaczonym na pudetku symbolem “srebrna gra roku 
1997, w/g pisma CD-Actioh". No no,.. 

Par? (?!) pytah 
Czytam WAS od poczgtku, pamigtam Wasze urodziny, to 
byty czasy... MAM NADZIEJ& ZE S/f NIE POWTORZQ HU! 
:) (chodzi mi tu o to, ze kiedyd byliscie tacy se, a teraz 
SUPER). Od tego czasu zrobilidcie DUZE postgpy. Mam 
nadziejg, ze bgdzie jeszcze lepiej!!! No, to teraz czas na 
opinie... 

1. Kazdy czytelnik tego SUPER pisma chce, aby ACTION 
REDACTION byt dtuzszy. Mote byscie nareszcie poszerzyli 
ten kgcik (o co najmniej 1 str.) ? 

patrz tekst na samej gorze... 

2. PORADNIK HACKERA jest MEGASUPER (brawa dla 
DRACO), wigc nawet nie wazcie sig go usuwad (ani z 
krgzka, ani z booka)!!! Sprobujcie go nawet POSZERZYC 
(plissssssssss...). 

No coz, PH si? zasadniczo skoriczyl... ale nie oznacza to, ze 
nie b?dzie go juz wi?cej w CDA, i ze na CD przestanq 
pojawiac si? hackerskie programy... 

3. SCENA - OK. 
4. Fajnie tez, ze made tyle konkursdw i... nagrod. 
5. Jezeli ktod jeszcze raz napisze do WAS, ze made za 
malo kodow, to... Puszczg na niego OLD WOMAN i 
poprawig PETROL BOMBEM, a jezeli bgdzie sig jeszcze 
wit, to naslg na niego SUPER SHEEPHHI!;-) 

Che che. Styszeli wszyscy? 

6. Ej ludzie, ztoczyticy, za co, za co podniedlidcie ceng 
aaaaaaaaaa.!!!!!!:-( 

Za to, ze przez ponad rok tego nie robilismy, (a ceny papieru 
itp. szly w gor?), dajqc pudetka, peine wersje gier i 
zwi?kszajqc obj?tosb; za to, ze jest inflacja i wszystko 
drozeje... Nawiasem mowiqc, jeden z czytelnikow wyzwat 
nas za to od zlodziei. Jak to mbwiq zlodzieje: no comments. 

8. Nadal pracujcie nad spisem tresci. 

nadal pracujemy 

9. Made HIPER-BIPER-TRIPER recenzje gier. 10. Po kiego 
licha robicie wywiady?!!! Zaoszczgdzilibydcie co najmniej 
2 strony. 

Fajnie jest przejechab si? do Londynu na koszt redakcji, by 
pogadac np, z Johnem Romero ;-))), a potem ze dwa dni 
pobalowab w pubach. Nie wspominajqc o tym, ze Romero 
duzo tatwiej spotkac w USA ;-))), co naturalnie odkrywamy 
dopiero po paru fondynskich dobach.... 

13. Czym rdznig sig od siebie karty 3Dfx (jest petno 
roznych “firm")? 

Cenq, nazwq, parametrami i mozliwobciami;-). A tak serio - 
postaramy si? juz wkrotce zrobib jakib test czy inne 
porbwnanie tych kart. 

14. W wieiu poprzednich numerach nie zgadzaty sig 
strony w SPISIE TRESCI! 

Ale dociekliwy, no... Oki, bijemy si? w piersi. Zauwaz, ire w ' 
skladzie (tekstow) mamy nowych ludzi, wi?c nie powinno 
byb wi?cej takich burakbw. Ale tak to jest, gdy w ostatnim 
dniu okazuje si?, ze trzeba gruntownie przemodelowab pbl 
numeru - to sq “uroki" naszej pracy.,. 
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15. Czy w POMOCNEJ DtONI zamieszczacie wszystkie 
oferty? 

Wszystkie, ktore spetniajq waruriki regulaminu tej rubryki. 

19. He godzin na tydzien spgdzacie przed komputerami? 

W redakcji co najmniej 8 dziennie, a w domu - bywa, ze 
drugie tyle... i wi?cej, jak si? trafi cos extra. Wol? tego nie 
sumowab, bo przerazenie mnie bierze... Boze, jestebmy 
nalogowcami?!! 

20. Action PLUS — “w d**g ile tego bgdzie". 

Ze cooo, prosz???? 

23. Made fajne teksty odpisujgc na listy, byte, tak.dalej!!! 
:-) (mam nadziejg, ze MNIE tak szybko nie sptawicie). 

Sam zobacz, robimy to od kwadransa, a ile jeszcze punktow 
zostalo... 

24. Czy duzo kosztowatoby, gdybyscie poszerzyli gazetg o 
jakies 20 stron? 

Nie wiem doktadnie, ale tak z 10% obecnej ceny to na 
pewno. 

25. DO KONKURSU "SCREAMER 2": ja przejechatem trasg 
w Anglii w (uwaga) 2:23:56, ale nie mogg tego 
udokumentowad hi, hi). 

Tez mi cos. Mr Jedi chwali si?, ze NIE przejechal tej trasy w 
0:01:17 i potrafi to udokumentowac!;-). 

27. Dawajcie w BONUSiE jakied kursory, wav-y (z gier). 

Czemu nie, gdy cosik si? znajdzie (byly np. kursorki do 
Quake). Zresztq zajrzyj sobie na CD-ka; postaralibmy si? cob 
skombinowab. 

29.Swinkg, swinkg, swinkg!!! 

Dobra, dobra, dobra | 
i 

30. Mam “MOPY fish". Od dwdch tygodni jej nie karmig, a 
ona nadal zyje. Moze wiecie, jak jgzagfodzic? (tylko nie 
wzywajcie na mnie tych od Ochrony Praw ZwierzgtUi). 

Ryba-terminator?! Hmmm, daj jej cob, co serwuje si? w 
rozmaitych fast-foodach. Moze nie zdechnie, ale na pewno jq 
zemdli. Zawsze to jakib post?p. 

32. Dawno temu (9/97 i wczesniej) czytelnicy chcieli, 
abydcie dawali plakaty. Potem nastata cisza... ja mowig! 
piszg POBUDKA! 

B?dq, w tej czy innej formie - mamy to "na tapecie". 
Cierpliwosci. 

33. Czemu wkurzacie sig na czytelnikdw, gdy WAM 
przysytajg znaczki & koperty??? Bierzde to / ani stowa. 
Bgdziecie mieli na listy do zrozpaczonycb dzieci i zon, 
ktore widzialy WAS ostatnio przed dwoma laty, gdy 
wyszlidcie z domu do nieznanego CD-ACTION i nie 
wrocilidcie. 

Ser Lonely 

"Wkurzamy si?”, bo juz 1000 razy pisalibmy, by tego nie 
robic - i ciqgle otrzymujemy koperty ze znaczkiem... Jedi jest 
kawalerem, zas zona Smugglera wyszla z zasady “jak nie 
mozesz wroga (komputera) pokonac - to go polub. I lubi, 
giercujqc w Tetrisa, Logicala oraz Raptora. 

Pytania i zqdania 
Na poczgtek chciatbym powiedzied, ze jestescie cool! 
Chaos jest super! Lordzie Yabol, tak trzymad Dziat 
Porady Hackera jest dwietny!!!! Draco, dzigkujg Ci za 
przekazanie nam swojej wiedzy. Dziaty: Pomocna Dion, 
Action Redaction sg super. A teraz kiika punktdw: 

* Solucja Tomb Raider 2 w ACTION PLUS jest do ****, 
czy nie mozecie zamiescic dokladniejszej?!? * Draco 
mistrzu, co to znaczy: “uruchom grg z parametrem -Lx, 
gdzie x to nr poziomu". Gdzie trzeba wpisad "ten” 
parametr????? 
* Niepotrzebnie marnujecie strong na “listg przebojdw", 
* Wywiady sg do rf*****. 
* Wigcej humoru w recenzjach. 
* Wigcej petnych wersji programdw. 
* Podzielcie CD na dwie czgdci (win, dos). 
'ACTION PLUS jest dwietny! 

Tomek i Adrian 

Yabol i Draco si? puszq. Odnosnie Poradnika Hackera - 
podzi?kowania nalezq si? tez tym czytelnikom, ktorzy 
usupportowali" nas swoimi listami. Bez nich kqcik zylby duzo 
krbcej. Skoro juz jestesmy przy tej tematyce: parametry 

wpisujemy (gdy gra jest w DOS) w tzw. "linii poleceh". 
Najezdzamy kursorem na plik startujqcy gr? (np. Quake exe), 
naciskamy CTRL i Enter - i widzimy jak nazwa tego pliku 
pojawia si? na dole ekranu (gdy stosujemy np. DOS 
Navigator); mozna tez to tarn wpisab r?cznie. Dopisujemy, 
co chcemy (np. Quake.exe -game hell mapOl) i naciskamy 
Enter. Gdy startujemy gr? spod W'95, klikamy na "start" i 
robimy podobnie - tzn. za pomocq opcji ‘‘uruchom1' 
odnajdujemy plik startowy gry, potem dopisujemy co trzeba i 
klikamy na OK. Odnobnie innych pytah - jeszcze 
dokladniejsza solucja (taka “za rqczk?, krok po kroku") 
zaj?laby ze dwa Action Plusy, wi?c... A co do listy 
przebojow, humoru itp. - poczytajcie wyniki ankiety. Podzial 
CD na Dos/Windows jest obecnie bezcelowy - gry pod DOS 
to nie wi?cej jak 10% tego, co si? obecnie pojawia. Kiedyb 
mielismy nawet osobne kompakty na DOS i W'95, ale zycie 
wymusilo na nas likwidacj? tego podzialu. I thx za nadestane 
rzeczy - latwo sprawdzic, ze si? nam przydaly... 

Quake-fani 
(■■■) ^raz z kifkoma kotegami postanowllldmy zalozyc 
migdzynarodowy klub mitodnikdw Quake (...) Zgtmenia 
wysytajcie na adres: gmjdng@friko3.onet.pt. 
Qdpowiemy na wszystkie zgtoszenia. 

007 Frolek, Trolowo 

Spiderwomen ma gtos 
(...) Po phrwsze: skgd bierzech screeny i czemu sg one 
w 80% takie same jak w innych gazefach? Co to sg gry 
RPG7 Czy to sg gry komputerowe? t oslatnia sprawa: 
Stymtam, ze na Zachodzie pojawil sig single! Lary Croft 
(...) Nie wiem nic o nim, poza tym(ze koszfuje jakted 15 
zt. Czy wiecie cod wigcej na ten temat (...) A propos - czy 
jest szansa, ze powstanie 3-da cigdd tej gry? 

Spiderwomen 

Ps. Czy dotart do Was mdj list z tipsami i mini-solucjg? 

Screeny zwykle bierzemy ztzw. press-packbw, ew. 
bciqgamy je sanu Rzecz jasna wygodniej jest skorzystac z 
juz gotowych i zwykle starannie dobranych przez 
producentow danej gry ekranbw, wi?c nic dziwnego, ze si? 
one powtarzajq w rbznych gazetach. RPG - ojjj, temat rzeka. 
Najprosciej mbwiqc sq to gry, w ktorych wcielasz si? w 
charakter jakiejs postaci (np. jebli jestes wojownikiem 
barbarzyncq, to dysponujesz wieikq silq i niskq intellgencjq) z 
wszystkimi jej konsekwencjami - np. taki wojownik nie moze 
opanowac czarbw albo przeczytab ksi?gi, w ktbrej sq jakieb 
wskazowki - no bo jest na to za giupi). Sq RPG w wersji 
komputerowej, ale sq i takie, ktbre mozna rozgrywab w 
gronie kumpli, a komputer nie jest do nich potrzebny... 
Zresztq poczytaj sobie Krblestwo Chaosu, a zrozumiesz o co 
biega. W sumie jest to baaardzo fajna sprawa. Singiel Lary - 
niestety nic o tym nie wiemy. Szansa na TR3 jest bardzo 
duza - w koncu nikt nie pozbywa si? kury skladajqcej zlote 
jajka... I smutna sprawa - nie pami?tamy, bysmy otrzymali 
taki list (poczta %$##@?!). 

List do nas?! 
(...) Kupujg Wasze pismo juz odpewnego czasu. Made 
dwietne teksty, oprawg graficzng, podzial tematyczny, 
lecz mimo wszystko brakuje Warn trochg do doskonatodci. 
Wigc mam do Was radg - nasladujcie CD-ActionU! To 
pismo jest cudowne, kupujg je od niedawna (...) lecz od 
razu znalazto sig na moim “topie". (...) Kusi wspanialg 
ceng, duzg iloscig stron, dwoma kompaktami, 
prolesjonalng oprawg, wspaniatymi opisami (...) W CDA 
zastosowano wspaniatg skalg ocen (...) Dta mnie zawsze 
idealem byto Top Secret, ale wiecie jak skohczyto - wigc 
lepiej nadladujcie CDA, bo skoticzycie podobnie (...) Moim 
zdaniem brakuje Warn tak dwietnej ekipy jak w CDA (..) i 
nie made ani jednej dziewczyny piszgcej opisy (...) W 
przeciwienstwie do Was, na cover CD w CDA zawsze 
znajdg sobie cod interesujgcego (...) Zajrzatem na stoisko 
z prasg sprzed miesigcy (...) Wasze pismo odnalaztem bez 
trudu, a CDA tarn nie byto (...). 

K.W. ze Skaryszewa. 

Najpierw myslelibmy, ze to jakib zart albo przyj?ta przez 
autora konwencja - ale wychodzi na to, ze chyba faktycznie 
autor pomylil koperty (zaznaczyl, ze napisze tez list do nas). 
Dlatego na wszelki wypadek podajemy tylko jego inicjaly. 
List wzbudzil w nas zrozumiatq radobc, mamy nadziej?, ze 
konkurencyjne pismo, gdy poczyta sobie list przeznaczony 
do nas, tez si? b?dzie cieszyc. Drogi czytelniku - dzi?kujemy 
Ci za ten list. Bolejemy wielce, ze mogiismy zamiescib tylko 
jego niewielki fragment. Gdybys podal nam wlabciwego 
adresata (niestety z lektury nie wynika, do kogo byl 
przeznaczony) z ch?ciq przeslemy go na wskazany adres, 
Buzka! 

Smuggler & Mr Jedi; 

TAKICH TRZECHJAK NAS DWOCH - 

NIGDZIE NIE ZNAJDZIECIEl 



SpnzQt 

tnpnter - nie zawsze to samo.. 
Pewnego razu duty koncern Ooszedt do 

wniosku, ze wlaSclwie 10 produkuje on 

wszysiko, co wyiwipza sit w elektponice, 

hi'akuje mu tylko w oltrcie... samych 

koaptei'fiw. Czy kilt nie zauwatyt, czy 

moze yrzaoezyi odpowiedai moment? Nie 

wiodomo, lakt pouslajo jednak faktem - w 

raku 1690 Siemens nie pnodukowat 

wissnyclt kemyiMw. Jak przyatato ni 

pewaiiia korpoi'acjo, wzieta all do 

aprawy w iedyny stnsziy spoadb... 

Kupi&fiQ inng lirme, kUra na dobpg 

sppawp zawtednele niemicckim rynkiem 

supepmaPkotAw. lyt lo Niidopt 

Intormatioaayaieme z Palerborn. I tak 

powstat niiwy produced komputerow: 

SIEMENS NfXDOHR Gigantwzigl sip nd 

ram do diieta - zaezyin id ppnjektii 

kompin wielkoSci szafy. Jak azalee, to 

szaiet. Co fan bodziemy sip rozdrabniac 

na iakioi PC fy. Maiifrine to odpowiodni 

wybOr. No ett, jak w kazdym biznesie, 

pojawilo sip pyfaoie: sprzedawad duio 

,,ianiep"IPCty)czyinilo Jpogiego" 

(maintrame). Tak wlasiie rozpoczpla sip 

droga SIEMENS NDtDORF do iptyiafizaeji 

swoiGh pndukliw i lopaoowoiio sip do 

wymapanpyakawyeh. 
Tadeusz Gospodarek Warto w tym 

miejscu 
zauwazyd, ze w 
1990 roku mato 
kto mogt 
przewidziec tak 

blyskotliwq karier? PC-ta, zwtaszcza 
ze w uktadach sieciowych tamtego 
okresu dominowaty systemy z 
centralnym przetwarzaniem. Nikt tez 
nie brat powaznie pod uwag? takiego 

rozwoju dotyczqcego wymiany 
informacji, jaki nastqpit w ostatnim 
dziesi?cioleciu. No ale mamy rok 1998 

i Jokomotywa post^pu” pcha nas 
nieubtaganie w kierunku Pentium II i 
dalej. Zdolnosci przetwarzania takich 
maszyn dochodzq do poziomu MIPSdw. 

SIEMENS-NIXDORF Cchod nie tylko 
on) lekcewazqc PC-ta mial spore 
klopoty z ekonomikq firmy. Jednakze 
pot?zny kapital koncernu, 
doswiadczenia z produkcji ukladdw 
scalonych i podzespotow 

elektronicznych oraz unikalne 
rozwiqzania wprowadzone w 
produkcji pot?znych maszyn 
mainframe spowodowaty w 
nast?pnych latach olbrzymi sukces 

komputerdw PC oraz dredniej 
wielkodci wieloprocesorowych 

serwerow tej firmy. 

Teraz cod o produkcji komputerdw. 

Ogromnego sukcesu PC-tdw nalezy 

upatrywac mi?dzy innymi w 
standaryzacji. Jakod dziwnym trafem 
producenci podzespoldw dogadali si? 

co do parametrdw technicznych 
wszelkich „kawatkdw" komputera, 

spisali to na wolowej skorze i 

wdrozyli. Dzi?ki temu idqc do sklepu 

po kabel do drukarki nawet nie 
zastanawiamy si?, czy jest on z Chin 
czy z republiki Urnu Burnu. 

Wszystkie podzespoly komputera 
daje si? wlozyc na magistral? 

[genialny wymyst IBM) na zasadzie 

wtyczki do kontaktu. Generalnie mamy 

do czynienia z sytuacjq, gdzie srednio 

..manualny" klient moze posktadac 
przyzwoity komputer. Bazujqc na tym 

we wczesnych latach 90-tych 
powstaly ogromne firmy zajmujqce si? 
skladaniem komputerdw [nie mylid z 

produkcjq), a samq produkcj? 

podzespoldw wzi?ty w swoje r?c? 
automaty w miejscach malo komu 

znanych. 

Jednak prawdziwy producent 
komputerdw to nie tylko wielki 
skladacz klockow. Indywidualne cechy 

komputera sq bowiem zawarte w 
obudowie oraz w plycie glownej i jej 
podzespolach. To tak jak w 

samochodach. Auta wyrdzniajq 

karoseria i podwozie. Silnikjuz moze 
pochodzid od innego producenta. 
Nawet szacowny Rolls si?gnqt po silnik 

BMW. W komputerze jest podobnie. 
Dany produkt jest specyficzny ze 
wzgl?du na swojq obudow?, a 
prawdziwym producentem jest ten, 

kto produkuje plyt? gtownq, 

dedykowanq dla danego komputera i 

uzupelnia jq elementami 
standaryzowanymi [procesory, 

pami?ci, nap?dy). Dopiero on 
wytwarza produkt, ktdry moze nosic 

miano markowego sprz?tu 

firmowego. Takich 
producentow jest na rynku 

niezbyt wielu. Jednym z nich 
jest wlasnie SIEMENS 

NIXDORF. Tajemnicq 
niezwykatych parametrdw 

uzytkowych komputerdw tej 

firmy jest ich charakter 
dedykowany dla okredlonych 

celow i stosowanie takich 

rozwiqzari wlasnych na 
plytach glownych, ktdre sq 
szczegdlnie pozqdane dla 

osiqgni?cia wysokiej 

wydajnosci. Do tego 
dochodzi niezwykle wysoka 
kultura wykonania obudowy, 

gdzie w celu wymiany 
elementu nie trzeba uzywad 

srubokr?ta, oraz ladny 
wyglqd.Tujuz nie ma gry 

kolordw wstylu: CD jasny, 

FDD ciemny, a kieszen HDD 

szara. 

Rownolegle do przemyslu 

komputerdw intelowych 

rozwija si?, choc nieco miej burzliwie, 

rynek komputerdw opartych o 
procesory RISC [MIPS). Tu juz nie ma 

tzw. squadakdw, a ilosc producentow 

jest powaznie ograniczona. Dla nich 
systemami operacyjnymi sq firmowe 

odmiany UNIX-q4ib X-Windows. 

Procesory sq viytwarzane dla 
konkretnej firmy, a zastosowania tych 
maszyn mogq si? miescic w zakresie 

od biurkowych tnp. MAC czy 
PowerPC), poprzez ci?zkie stacje 
graficzne tnp. Silicon Graphics), do 
wieloprocesorowych serwerow sieci. 

Wsrod tego szacownego grona jednym 
z najpowazniejszych producentow jest 

wtadnie SIEMENS-NIXDORF, oferujqc 
np. 24-procesorowe serwery EBO. W 
kazdym razie ten segment rynku rzqdzi 

si? wlasnymi prawami markowych 

produktdw i lezy poza; 
zainteresowaniem przeci?tnego 

uzytkownika. 

Wracamy do naszych PC-tdw. Te 
inteligentne maszyny, obslugujqce 

Wordy, Corele i Internet Explorery w 
dalszym ciqgu rozwijajq si? coraz 

bardziej, zwlaszcza, ze podzespoly 
taniejq z miesiqca na miesiqc. Dzisiaj 

standardem staje si? dobrze 

..wypasiony" komputer, obsiugujqcy 
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STACJA MULTIMEDIALNA. Maszyna 
jednoprocesorowa P 200 MMX lub 
Pentium II z kartq grafieznq o 
polepszonych parametrach, np. 
Matrox Mystique, zintegrowanq na 
ptycie. Jako uzupefnienie zestawu - 
dobra karta muzyczna, karta TV oraz 
dodatkowo akcelerator 3D. Taki 
komputerjest idealnym zestawem do 
gier. Jego szybkosc pot?gowana jest 
technologic ptyty gtownej, ktora 
posiada podwyzszone parametry 
transfers danych. Warto zauwazyc, ze 
w takim komputerze dalsze 

Maejesztsedlugo 
wystarczajgca nawet dla 

wymagafqcych gier, jako 
system operacyjny - 
Windows 95f, Stacja 
moze pracowac z 

doskonalymi osiqgami na 
programach graficznych 
Adobe, Corel oraz 
inzynierskich typu 
Intergraf lub CAD. 

STACJA GRAFICZMA 
ClfzKA. Komputer 
Pentium II na plycie 
dwuprocesorowej AGPz 
64-128 MB RAM, ze 
sprz?zonq kartq grafieznq 

wysokiej wydajnosci, 
sluzqcy gldwnie do obrobki 

obrazow video oraz 
zaawansowanej grafiki 

profesjonalnej. Stacja moze 
sluzyc do skomplikowanych 
obliczen inzynierskich oraz 
systemow GIS z wizualizacjq 

trojwymiarowq (np. przekroje 
geologiczne on-line). Systemem 
operacyjnym jest w tym przypadku 
Windows NT Workstation, Taki 
komputer moze obstugiwac jeden lub 
dwa monitory 21-calowe. Moze on 
bye marzeniem kazdego pasjonata gier. 
Na tej maszynie pojdzie wszystko, co 
napisano. To jest taki jaguar wdrod 
PC-tow. 

KOMPUTER PRZEMYStGWY 
[komputer charakteryzujqcy si? 
obudowq oraz elementami sktadowymi, 
odpornymi na trudne warunki pracy 
[np. odpornosc na dzialanie mlotka, 
nalanie kawy do klawiatury itp.). Sq to 
indywidualizowane zamowienia na 

sprz?t profesjonalny. Tu SIEMENS- 
NIXDORF moze udowodnic najwyzszy 

profesjonalizm. Obudowy 
„przeciwpancerne" typu RAC 
stosowane do serwerow szczegolnie 
chronionych sq najlepszym przykladem 

takich mozliwosci. 

SERWER LEKKI SIECI 
JEDNOPROCESOROWY. Komputer 

typu PC sluzqcy jako serwer plikdw lub 
apllkacji a specjalnie konstruowanej 
ptycie gldwnej, zwj?kszajqcej szybkoSd 
operacji zapfsu i odczytu dysk-pami?6. 
Jego role ogranicza si? najez^oiej do 
duzego cache a dla wszystkich staeji 

„klienckichM (sied Novell) oraz 
przetwarzania centralnego wybranych 

zadan. Taki komputer nie musi miec 
dobrej karty sieciowej ani zadnych 
urzqdzed multimedialnycb, Musi za to 
dysponowad transferee! danych na 

poziomie 20 lub wi?cej MB/s, 

trojwymiarowq grafik?. Swoj 
kapitalny udziat w tym post?pie 

technologicznym majqgry. 
Koniunktur? producentom kart 

wideo nap?dzajqwfasnie standardy 
obstugi zaawansowanej grafiki z 

akceleracjq. To z kolei wymaga 
szybszego przetwarzania, wi?cej 

pami?ci itd. Trzeba tez zapisac cos 
niecos na dysku, czyli 2 GB to tak 

akurat [500 MB na Windows, 300 
dodatkowe MB na rozrzutnosc i 
zostaje akurat miejsce na par? gier), 
a i 3 GB nikomu by nie zaszkodzily, 
Co na to markowy producent? On 

niestety nie moze si? w tym 
wszystkim pozbierac., Jego produkty 
o podwyzszonej kontroli jakosci, 
podlegajqce swiatowym normom nie 
sq w stanie zmieniac si? odpowiednio 
szybko. Dlatego skladaki sq zawsze 
nieco bardziej zaawansowane 
technologicznie, b?dqc jednoczesnie 
znaeznie tansze. Za to produkty 
markowe majq lepsze^ozwiqzania 
„przesytu" danych pp’przez 
zintegrowanie z pfyt'q sterownikow 
oraz procesorow grafiki. Producenci 
takich maszyn mogq stworzyc 
podwojnq magistral? dost?pu itp. 
Taka inereja firm od markowego 
sprz?tu czasami daje szanse na 
kupienie doskonalego produktu za 
male pieniqdze. I tak wfasnie si? 
dzieje obecnie. Firma Intel kohezy z 

procesorem Pentium. „Wielcy" 
muszq w por? pozbyc si? zapasu 
oraz zamowionych dostaw 
procesorow. Zaczynajq si? na obnizki 
na rynku. Dzisiaj podstawowa 
konfiguraeja komputera [166 MMX/ 
16MB RAM/HDD 1,6 GB + 

klawiatura+ mysz + Windows 
95') zamyka si? kwotq netto 
2700 zl. Jest to tylko troch? 
drozej niz porzqdny skladak. I 

tu pojawia si? dylemat: 
zdecydowac si? na skladaka 
czy tez wybrac jeden z 
komputerow markowych? 

Po tym wst?pie warto 
przedstawic cechy PC-ta z 
„rasowej stajni", Dzielq si? 
one zwykle na nast?pujqce 
kategorie: 

STANOWISKA SIECIOWE. 
Sqto komputery 
przeznaczone gldwnie do 
komunikaeji z serwerem i 
wprowadzania danych. 
Najmniejsze 
wymagania 
zasobow z HDD 
lub bez i 
kartq 
grafieznq 1MB, 
ale wyposazone w kart? 
sieciowq. Pracujq najcz?sciej w 
trybie znakowym i w zaleznosci od 
potrzeb pod kontrolq systemu Unix, 
DOS lub OS/2. Takie komputery sq 
rowniez stosowane w modemowej 
komunikaeji korporacyjnej. 
Samodzielne stanowisko biurowe. 
Komputer z CDROM i 16 - 32 MB 
RAM pod kontrolq Windows 95' lub 
Windows NT Workstation z kartq 
grafieznq 1-2 MB na plycie i 
oprogramowaniem biurowym, np. 
Microsoft Office 97. Taki komputer 
cz?sto wyposazony zostaje w modem i 
specjalne udogodnienia ergonomiezne, 
np. klawiatur? z telefonem czy monitor 
TFT. 
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doskonatym zasilaniem i chtodzeniem, 
zdolnosciq do absolutnie niezawodnej 
pracy ciqglej, podwojnq kontrolq 
bl?dow pamipci itp. Dlatego serwery 
to nie sq zwykle PC-ty, ale specjalnie 
konstruowane maszyny, ktorych nie 
zastqpi zaden lpzlepieniec'\ 

SERWER SIECI WIELOPROCESOROWY. 
To juz powazne maszyny przeznaczone 
do wi?kszych sieci oraz systemow baz 
danych opartych na technice SQL. 
Najcz?sciej wymagane przy wi?kszych 
instalacjach Windows NT. 
Charakteryzujq si? bardzo wysokimi 
parametrami przepustowosci i 
transferdw Ctransfery powyzej 40MB/ 
s oraz 720 FTPops/s). Stosuje si? je 
jako serwery wirtualne Internets 
szczegolnie obciqzone. 
Serwer typu Cluster-ready. Takie 
komputery umozliwiajq tqczenie si? 
kilku maszyn w jeden system. Jest to 
unikalne rozwiqzanie SIEMENS- 
NIXDORF (Primergy 460). Systemy 
tego typu sq wymagane w 
rozwiqzaniach korporacyjnych, w 
systemach zarzqdzania rozproszonymi 
bazami danych. Sq to produkty 
technologii High-End. 

NOTEBOOK [typowy komputer 
przenosny umozliwiajqcy prac? w 
srodowisku Windows 95 z kolorowq 
matrycq TFT. Uzywany gtownie jako 
dodatkowa stacja w biurze1 dajqca 
mozliwosc dolqczenia do sieci oraz 
przenoszenia zbiorow. Komputery te 
sq odporne na wstrzqsy i muszq 
dobrze odprowadzac ciepto procesora, 
nawet przy podwyzszonej 
temperaturze otoczenia. Standardem 
jest w nich mozliwosc wspolpracy z 
urzqdzeniami zewn?trznymi. 

NOTEBOOK HIGH-END. Te produkty sq 
sztandarowymi wizytowkami 
SIEMENS-NIXDORF. Problem jakosci 
ergonomii i konfiguracji nie jest tu 
nadrz?dny - kazda szanujqca si? firma z 

definicji to zapewnia; na plan pierwszy 
wysuwa si? tu wyjqtkowosc calosci 
systemu „komputer przenosny1’. 

KOMPUTERY SCENIC MOBILE 710 
sq przykladem globalnego podejscia do 
tematu. Mozliwe jest zdemontowanie 
monitors TFT i wykorzystanie go w 
charakterze panelu prezentacyjnego 
(obraz rzutowany jest na scian?). 
Stworzono specjalnq stacj? dokujqcq, 
ktora zawiera dodatkowe urzqdzenia 
zewn?trzne: monitor CRT, klawiatura z 
glosnikami i modemem, nap?dy dyskow 
i CD. Do takiej stacji wystarczy 
wsunqc nasz notebook i natychmiast 
dysponujemy pelnym komputerem 
biurkowym. Jest to niekonwencjonalne 
i bardzo wygodne rozwiqzanie. 

W zasadzie o kazdym wczesniej 
wymienionym produkcie mozna napisac 
cos ciekawego. Jest to bowiem oferta 
globalna, w ktorej dla wszystkich 
mozna znalezc rozwiqzanie optymalne. 
Skonczyty si? bowiem czasy, gdy klient 
przychodzqc do sklepu prosi o 
komputer sztuk jeden w blizej 
nieokreslonym celu. Dzisiaj nawet 
przeciptny gracz stawia przed 
maszynq wymagania bardzo konkretne, 
a ta albo je spelnia albo nie. Komputer 
zaczyna bye cz?sciq globalnego 
systemu wymiany informaeji i 
wspoldziafa z urzqdzeniami typu 
telefon, modem, transceiver. 
Komputer trafil do szkot i jest 
postrzegany jako istotne urzqdzenie w 
gospodarstwie domowym. Powoli 
nastaje czas nie tylko ceny,-ale i 
funkcjonalnosci poiqczonej z 
dlugotrwatq niezawodnosciq. Dlatego 
zacznijmy powoli patrzec na doskonale 
produkty uznanych firm, podobnie jak 
na samochody. Istnieje bowiem 
szansa, ze procesor Pentium II, karta 
wideo klasy Diamond Viper 330, dysk 
5 GB i DVD b?dq dose dlugo 
wystarczajqcymi zasobami, nawet dla 
bardzo wymagajqcych. 

Jaskinia Gier 
Przetestuj gr^, zanim jq kupisz! 

Lubisz gry? Nie chcesz kupowac kota w worku? A 
maze tylko masz ochot? pograc z kolegami w sieci? Nic 
prostszego! Musisz tylko przejsc si? Club przejechac) do 

najblizszej siedziby Empikui Po co? 
Empik ma dla graezy specjalng ofert?: grasz na dobrym 
sprz?cie w najlepsze gry! Chocby dzis Po przetestowaniu 
gier mozesz je kupic na miejscu. Jaskinie Gier czekajq na 
entuzjastow komputerowego szalenstwa! 
Twbj magazyn komputerowy CD-Action proponuje ci udziat 
w losowaniu bezptatnych kart upowazniajqcych do wst?pu 
i grania w Jaskiniach Gier przez PIEjC petnych godzin. 
Wytnij kupon, naklej go na kart? pocztow? i wyslij na 
adres naszej redakcji z dopiskiem JASKINIA GIER. Nie 
zapomnij podac wtasnego adresu! Darmowe karty wst?pu 
przeslemy wam pocztg Wyniki losowania opublikujemy w 

nast?pnym numerze CD-Action. 
Ponizej znajdziecie list? z adresami wszystkich Jaskih 

Gier dziatajqcych na terenie Polski 

1 41-500 CHORZOW ul Wolnosci 28 

2 41-253 CZELADZ ul.Bedzinska 81 

3. 42-200 CZESTOCHOWA ul.Najswietszej Marii Panny63/65 

4 40-091 KATOWICE Megast ul.Piotra Skargi 6 

5 31-469 KRAKOW GEANT ul Bora Komorowskiego 37 

6. 90-423 LODZ ul.Piotrkowska 81 

7. 10-118 OLSZTYN ul 1 Maja 18 /19 

8. 61-816 POZNAN Megastore ul. Ratajczaka 44 

9 44-200 RYBNIK ul Sobieskiego 18 

10 50-026 WROCLAW PI Kosciuszki 21 / 23 

11 00-029 „W-wa „”Megastore" ul Nowy Swiat 15/17 

12 00-116 ul Marszalkowskal 16/122 

13. 80-895 Gdansk „Megastore' Podwale Grodzkie 8 

Pamiqtaj: Co miesiqc darmowe karty wst?pu do Jaskini Gier tylko w CD-Action! 
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Sprz^t 

DirectX to zestaw {unhcji systemu 
Windows stworzony ppzez Microsoft 
ulatwiajqcy programistam tworzonie 
multimedialnych progranidw. Oiiecnie w 
shtad pakietu okresianego jako DirectX 
Media wcliodza: DirectDraw, 
DirectSound, DireciPiay,Direcl30, 
Direcllnpul,DirectSetop,AuloPiay. 

LES2EK WESOtOWSKI JJak widac, nie jest to 
tylko prosty dopalacz do 
gier, ale dose powazny 

system wp'pomagajqcy 
wszystkie multimedialne 
funkcje w srodowisku 

Windows. 

Aby zrozumiec zasad? dzialania 
DirectX, nalezy zagt^bic si? w tajniki 
systemu Windows. W odroznieniu od 
programow dosowych, programy 
pracujqce w srodowisku grafieznym 
Windows nie majq bezposredniego 
dost?pu do sprz?tu. System 
Windows ma tu „budow? 
trojwarstwowq11. Pomi?dzy aplikaejq 
[programem uzytkownika), a 
sprz?tem istnieje jeszcze „warstwa 
posrednia", odpowiedzialna za 
komunikacj? z programem z jednej 
strony i sterowanie urzqdzeniem z 
drugiej. 
Kazde urzqdzenie ma swoj 
sterownik, do ktorego program 
odwoluje si? poprzez polecenia API 
(Aplication Programming Interface). 
Tworcy programow przed 
pojawieniem si? DirectX musieli w 
swoich dzielach uwzgl?dniac coraz to 
nowsze wersje kart obsfugujqcych 
grafik?, dzwi?k itp... Nierzadko nowe 
wersje urzqdzen peryferyjnych nie 
byly w pelni kompatybilne ze swoimi 
starszymi 
odpowiednikami. Karty 
muzyezne emulujqce 
standard SoundBlastera 
nie dziafafy poprawnie, a 
autor programu nie 
dotqczaf sterownikdw do 
nowego urzqdzenia. 
Microsoft tworzqc 
pakiet DirectX Media 

dostarezyt technologi? 
pozwalajqcq na 
cz?sciowe 

uniezaleznienie si? od sprz?tu. 
Programista ma do swojej dyspozycji 
gotowe biblioteki funkcji i procedur 
zapewniajqcych mu wjego 
„produkcjach" petnqobslug? 
multimediow. 

Windows uzywa DirectDraw do 
obslugi grafiki 2-D i 3-D oraz 
sekweneji wideo. Program komunikuje 
si? z warstwq posredniq zlecajqc jej 
wykonanie okreslonych operaeji 
graficznych, tu do glosu dochodzi 
DirectDraw lub Direct3D. Procedury 
wykonywane w tej warstwie pracujq 
na wirtualnych urzqdzeniach 
symulowanych poprzez podwarstw? 
zwanq HAL7HEL (Hardware Emulation 
Layer), ktora zawiera programowe 
implementacje wszelkich funkcji 
dost?pnych w DirectDraw oraz 
Direct3D. Kombinacja umiej?tnosci 
HAL oraz HEL pozwala aplikaejom na 
maksymalne wykorzystanie mozliwosci 
sprz?towych bez rezygnowania z 
niezaleznosci od sprz?tu. 
Programistom dano wi?c narz?dzie 
pozwalajqce tworzyc aplikaeje 
dzialajqce niezaleznie od systemu, z 
maksymalnq szybkosciq. Wszystkie te 
funkcje mogq bye zlecone do 
wykonania przez specjalne 
„dopalacze" zainstalowane 
bezposrednio na sprz?cie. 
Dzi?ki temu mozna 
uruchamiac bardzo zlozone 
programy grafiezne na 
komputerach wyposazonych 
we wspomaganie sprz?towe, 
jak i tych ze zwyklymi 
kartami grafieznymi. 

Podstawowe mozliwosci 
biblioteki Direct3D:Wylqczenie 
Z-bufora zarowno w Trybie Posrednim, 
jak i Bezposrednim; Sterowniki 
urzqdzen ladowane na zlecenie - 
efektywniejsze wykorzystanie pami?ci; 
Cieniowanie plaskie i metodq 
Gourauda; Tryby punktowy, liniowy i z 
wypelnianiem; 
Zrodta swiatla: wielokrotne, 

/ 

przemieszczalne, kolorowe; Zrodta 
swiatla: punktowe, rozproszone oraz 
kierunkowe; Odbicia zwierciadlane; 
Modelowanie kolorowe: ramp oraz 
true color RGB; Reprezentacja koloru 
na 8, 16, 24 i 32 bitach; Dithering; 

Kolorowanie wierzchotkow; Wiele 
okien (viewports), urzqdzen i kamer; 
Wlasciwosci materialow; 
Teksturowanie w kazdym modelu 
oswietlenia; Filtrowanie tekstur: 
dwuliniowe, trzyliniowe, mipmapping; 
Odwzorowanie tekstur z korekcjq 
perspektywieznq w kazdym modelu 
oswietlenia; Petna obstuga 
przezroczystosci, wlqczajqc alpha 
maps dla tekstur; Projekcje 
prostokqtrie i perspektywiezne; 
Odwzorowanie wideo ruchu oraz 
srodowiska Codbic); Deformacje 
obiektow w czasie rzeczywistym; 
Obstuga ogolnych transformaeji 
graficznych; Animowane podtoze z 
opcjonalnq informaejq o odlegtosci; 
Petna obstuga wybierania (dzialania 
uzytkownika); Symulowanie odlegtosci 
wraz z efektami atmosferycznymi (jak 
mgta i opar); Mozliwosc definiowania 
procedur wywolywanych po wykryciu 
kolizji obiektow (hooks); 

Obecnie DirectX Media obstuguje 
wszystkie funkcje multimedialne w 
systemie Windows. Poczqtkowo 

technologi? t? stosowano w grach 
komputerowych, teraz takze programy 
wyswietlajqce sekweneje wideo oraz 
audio wspomagane sq DirectX. 
Wszechobecny Internet takze nie 
pozostat w tyle - aplety dodawane do 
stron WWW wspomagajq 
wyswietlanie grafiki dolqczonej do 
dokumentow HTML. 

Dose dfugo najbardziej 
rozpowszechnionym standardem byl 
DirectX 3.0, stosowany w Windows 
95 oraz w Windows NT 4.0. 
Wprowadzony niedawno nowy 
standard DirectX 5.0 jest niestety 
dost?pny tylko na platform? Windows 
95. Proby instalacji tego modutu pod 
Windows NT 4.0 nie dajq zadnego 
rezultatu. Standardowo NT dostareza 

pakiet DirectX 2.0, lecz instalujqc 
Service Pack 3.0 mozemy 
zainstalowac DirectX 3.0. Microsoft 
oficjalnie zapowiedzial, ze nie b?dzie 
wypuszczal DirectX 5,0 na platform? 
Windows NT. W testowanej obecnie 
wersji Windows NT 5.0 Beta 1.0 

standardowo ma bye zainstalowana 
biblioteka DirectX 5.0. Niedawno 
ukazala si? nowa wersja Beta 2 z 

preinstalowanym DirectX 6.0. W 
Internecie sq rozpowszechniane 
sterowniki DirectX 5.0 pod Windows 
NT, wyci?te z wersji Beta 1.0. 
Microsoft twierdzi, ze nie ponosi 
odpowiedzialnosci za nieprawidfowe 
dziatanie programow po zainstalowaniu 
tych bibliotek. Oto adres, pod ktorym 
mozna znalezc te biblioteki: ftp:// 

ftp.intercafe.krakow.pl/pub/nt4dx5/ 

Skqd sciqgnqc najnowsze biblioteki 
DirectX 6.0? - Microsoft oficjalnie 
udost?pnia do testowania najnowszq 
wersjq swoich bibliotek po przeslaniu 
listu na adres internetowy 
directx@microsoft.com. 

Wszelkie informaeje na temat sprz?tu 
obslugiwanego przez DirectX, jak i 
brakujqce sterowniki oraz szczegolowe 
informaeje mozna znalezc w internecie 
pod adresem 

http://www.microsoft.com/directx/. 

Ciekawe narz?dzia przydatne do 
testowania zainstalowanego pakietu 
DirectX dost?pne sq na: http:// 
www.microsoft.com.directx/ 
resources/enddl.htm 
Znajdziecie tu: 
DirectX Info Tool - narz?dzie 
sprawdzajqce, ktora wersja pakietu 
jest zainstalowana i jakie sq wersje 
sterownikdw. Bardzo przydatne, gdy 
kolejna zainstalowana gra 
doinstalowuje swoje wlasne sterowniki 
DirectX. Program drukuje dokladny 
raport, ktory mozna zachowac na 
dysku do ponownego porownania. 
Aplikacja nazywa si? DXINFO.EXE, 
instalka zajmuje 249k. 

DirectX Bug Reporting Tool - W 
przypadku gdy sterownik DirectX nie 
wspolpracuje poprawnie z 
zainstalowanym oprogramowaniem - 
bl?dy powtarzajq si? zawsze w tym 
samym miejscu. Microsoft udost?pnia 
program, ktory pozwala na stworzenie 
dokladnego raportu o pojawiajqcych 
si? bt?dach, uzytkownik moze dotqczyc 
swoj ich opis i wyslad catosc do 
autorow pakietu, w tym przypadku 
oczywiscie do Microsoftu. Program 
nazywa si? DXBUG.EXE, instalka 
zajmuje 212k. 

Sfowniczeks 
Z-bufor - bufor wykorzystywany w 
grafice 3-D sluzy do wykrywania 

przecinajqcych si? obiektow; 
Dithering - wygtadzanie kraw?dzi 
obiektow; 
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szcze szybciej!!! 
Mie6 jak najszybszy komputer za jak 

najmniejsze pieniadze! Tiki cel stawia 

softie niemal kazfly posiadacz PC-eta. Czy 

leal to mozliwe? Okazuje sip, ze pa matej 

ingerencjl w waszym blaszakn mazna 

maszyekg zmasi£ deaiecaszybszaj 

pracy, aaizeli przewidzieli lo sprzedawcy 

kamputara. Illalezy jednak pamielac, ze 

padane parity sposaby sp jak aajbardziaj 

niaolicjalne i nie posiadajq zadnych 

ariaryzaejl producenlaw. Mala lego, 

mogadoprowadzifida pawaznych 

uszkodzeA aprzglu. Dlatege tez radzimy 

dobrza zastanowic sip przed dakonaniem 

jakicbkolwiek zmian. Pamiplajcie tez a 

wytgczeniu kompulera z siecir zanim 

wainiecie sip za jega usprawnianie! 

Jezeli przez nieastraznosc zniszczycie 

sprzpt lab zpobicie softie krzywdp, nie 

miejcie da nas pretensji! 

Robert Zatorski 

KROK PIERWSZY: PROCESOR Jezeli jestescie szcz?sliwymi 
posiadaczami procesorow 
Intela, to przed Wami 
otwierajq si? zupelnie nowe 
mozliwosci. Okazuje si?, ze 
chipy wfasnie tej firmy 

wytrzymujq najwi?cej, jezeli chodzi o 
podkr?canie, Wyjqtkiem sq tu kosci z 
blokadq, ktore Intel zaczqt sprzedawac 
pod koniec minionego roku. Ale i z tym 
problemem mozna sobie poradzic. 
Przede wszystkim musicie zlokalizowac 
zworki na waszych ptytach glownych, 
odpowiadajqce za mnoznikzegara [CPU 
Clock Selector). W instrukcji do 
glownej plyty b?dq one umieszczone w 
tabelce z nast?pujqcymi liczbami: 
1.5x, 2,0x, 2.5x, 3.Ox, 3.5x lub 4,Ox. 
Teraz w zaleznosci od posiadanego 
procesora, np. Pentium MMX 166, 
patrzymy na uktad zworek, jaki jest 
zastosowany w chwili obecnej 
(zalozmy, ze wyglqda on tak JP11 
(symbol zworek): on; JP12: on 
(oznacza to, ze zworki sq wtqczone)). 

Porownujemy teraz ten uklad z tabelkq 
w instrukcji obslugi plyty, nast?pnie 
patrzymy na uklad zworek, jaki 
powinien bye przy Pentium 200 
(najcz?sciej jest to JP11: off; JP12: 
off). Dokonujemy odpowiednich zmian, 
przetqczajqc zworki z PI 66 na P200 
[zworka wtqczona - on, to dwa pr?ciki 
pofqczone ze sobq malym czopkiem; 
zworka wylqczona - off, to wszystkie 
trzy pr?ciki nie sq ze sobq potqczone 
przez czopek). Jezeli komputer nam 
wystartowal, nalezy przyjrzec si? 
doktadnie cz?stotliwosci zegara, ktora 
jest wyswietlana zaraz po 
uruchomieniu maszyny w lewym 
gornym rogu. Jezeli odpowiada ona 
naszym ustawieniom (po tej operaeji 
system powinien pokazywac P200), to 
znaezy, ze operaeja si? udala. Teraz 
mozemy sprobowac ustawien na 
P233! Pami?tajcie, aby zaraz po 
przetqczeniu zworek maksymalnie 
obciqzyc procesor (np. defragmentaejq 
dysku), aby sprawdzic, czy wytrzymuje 
on nowe ustawienia. Jezeli PC odmdwi 
dziatania, nalezy powrocic do . t 
pierwotnych ustawien. W takim 
przypadku warto zwrd.Ciq uwag?l czy, 
wasz wentylator na procesorie nie 
wymaga wyczyszczenia, 
przyczynq klopotriw moze by60o 
prosta zbyt; wysoke temperatura 
chipa. Jezeli i to nie pompie, to 
warto zainwgstowad w soifdny, 
tew, .kominowy14 cooler, ktdry 
'kosztuje akoto 50 zfotych, Eecz 
jest o wieie wydejniejszy od 
standardowych 
wiatraczkdw. A co 
zrobiG, jezeli 
komputer mi mo 
przestawieri 
dalej pokazuje 
P166? 

calej maszyny! W tym celu musimy 
tylko odnalezc zworki odpowiadajqce za 
zmian? cz?stotliwosci pracy magistral 
PCI i procesora (w instrukcji plyty 
powinno to bye oznaezone jako 
CPU&PCI BUS FREQUENCY 
SELECTOR). Tutaj najcz?sciej sq trzy 
zworki, ktorych przerozne kombinaeje 
oznaezajq, ze magistrale mozemy 
^poczqstowac'1 od 50 do nawet 100 
MHz (w zaleznosci od typu plyty). Taka 
kombinaeja daje nam olbrzymie 
mozliwosci! Teraz nawet PI 66 z 
blokadq, przy przelqczeniu z 66 MHz 
na 75 MHz, pojdzie jako PI88! 
Natomiast jezeli udalo nam si? 
podkr?cic chipa za pierwszym 
podejsciem z PI66 na P233, to teraz 
mozemy miec P266!!! Dzi?ki 
zwi?kszeniu pr?dko£ci magistral! 
nawet kosc wykr?cona i PI 66 na 
P200 teraz chodzid b?d m jako P225. 
Nalezy tutaj zauwezyk ze taka 
kombinaeja (P20E31 czqstotliwoSciq 

75 MHz zamiast 66 MHz3 jest rjawet 

korzystniejsza od ukladu P233 ne 66 
MHz. Po zwiqkszeniu czqstutlfWaScL 

caloit magistral PCI a nie tylko 

procesor, pracuje d wiete szybciej j 

ZWI^KSZAMY 

PRIjDKOSC 
MAGISTRAL!! 

Intel postanowil 
zabezpieczyc si? przed 
„podkr?caczami" kosci i 
zaczql wmontowywac w swoje 
procesory blokady, 
uniemozliwiajqce zwi?kszanie 
mnoznika. Ale przeciez Polak potrafi! 
Skoro nie mozna zaszalec 
bezposrednio na samym procesorze, 
pozostaje nam wlqczyc „turbo” dla 

Rownieziw takim przypadku 

wystarezy odnalezc w instrukcji 

odpowiednie ustawienia. Kazdy typ 

procesora przeciez ma wlasne! W 

podobny sposob zmieniamy takze 

cz?stotliwosc magistrali. Do zupelnie 

innej kategorii nalezq plyty, ktore 

konfiguruje si? przez Setup startowy. 

Tutaj wszystko odbywa si? 

elektronieznie i nie ma nawet potrzeby 
ingereneji we wn?trze komputera. 

CZY PENTIUM II TEZ MOZNA 

hKR^CIC1'? 

Odpowiedz brzmi: tak. Jezeli 

posiadacie taki sprz?t, to „zabawa" 

moze bye naprawd? przednia. 

Pami?tajcie, ze plyty dla Pll majq 

zazwyczaj magistrale z 100 MHz-ami. 

Tak wi?c zrobienie z PII233 MHz 

PII300 MHz nie nastr?cza zadnych 

problemow. Dodatkowo nad 

bezpieczenstwem calej operaeji czuwa 

wentylator procesora, ktory dba o 

odpowiednie chlgdzenie'kodci. 

CZY WARTO KREClO? 

jako odpowiedi pokai? warn wyniki 
testdw zrobionych ne PI 86 MMX, 
wykr?conym nast?pnie na P225 MMX 
175 MHz), P233 MMX i P266 MMX 
E75 MHz), d MT 

mogq by t juz nie \ 

uklady procesora, ale i 
karty grafieznej* 

NajbezpieDzniej jest 
pQdkr?eadu 
komputer wtedy. 

gdy nasza piyta 
gldwnfl me 

whudowane 
czujniki 

temperatury. 

Wtedy po 

dokonaniu zmian 

mozemy na biezqco 

sledzic, jak zachowuje 

si? nasz procesor i czy 

aby nie jest mu za gorqco. 

MOJA PIYTA NIE MA ZWOREK! 

To mozliwe, jednak nie zalamuj si?, 

bowiem cz?sc producentow ma tylko 

specjalne przelqczniki, np. SOYO. 

P225 MMX C75Mh2): P233 MMX; 
P266 MMX (75 MHz) 
Test 3D Final Reality (wynik ogolny); 

2,521!); 2.38; 2.60 

Obsluga 3D : 
2-91: 2.83; 3.00 

Obsiuga 2D : 

2.10; 1,94; 2.18 
Bus transfer 3D : 
23.27; 20.22; 23.57 Mbytes/s 

Bus transfer 2D : 
61.57; 56.23; 60 64 Mbytes/s 

Przeprowadzone testy Dpieraly si? na 

Direct X5. Byty to sprawdziany czysto 

grafiezne, ktdre polegaty na jak 

najwi?kszym obciqzeniu systemu przez 

aplikaeje grafiezne. Testow dokonano 

na „podkr?conym" PI 66 MMX z 64 

Mega Ramu i 4MB kartq grafieznq na 

chipie Tseng ET 6000. Pokazane wyniki 

chyba mowiq same za siebie. 

Oczywiscie „podrasowany" sprz?t 

nigdy nie dorowna fabryeznemu o 

podobnych parametrach i zuzywa si? o 

wiele szybciej. Jednak wybor nalezy do 

was! ■ 

Dzi^kujemy firmie POINT ul. Karkonoska 10, 53- 

015 Wroclaw za udost^pnienie plyt glownych do 

testowania. 

OSTRZEZENIE! Redakcja CD-Action stanowezo odnadza prowadzenie eksperymentow na specie. Artykul nalezy potraktowac jako ciekawostkp. 
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103 Spnz^t: 

pnij mnie, joy’uJ 
Jak dgiychcm kompulerowe 
okre^lenie „niuliint8dl8" odnosito sty 
wytQczitie do dwdch zmyslow: wzroku 
isMo. Obecnie ten pierwszy jest 
wpoez POzpioszEzany przez 
wsielakfepD rodzaju akceleratory 3D, 
oenppujkce poraz to bardziej zbli2ony 
do rceczywisiosci trdjwymiarowy 
obrsz. Sluch natamiast w pelni 
zaspokaiany jest przez najrozmaitsze 
karty dzwtykawe z systemem 
waveiaMeJOr e w komplecie z parii, 
Da - dwisma parami gfosnikdw I 
str&waaferem palrafi^ stworzyd Ito 
lizwtyRowe satyslakcjonujace niemalze 
kazdepo melomana. Dlaczego o tym 
piazp? Aim dfatego, ze zaczpty 
pojawiad sty rdwniez gadzety, ktdrych 
zadsniem jesl stymulowanie impulsdw 
wcelo pobudzenia kolejnego z 
„komplelu" recepiordw zmystowych: 
dotyku. A wipe: jest i ten trzeci! 

Gem.ini 

no wladnie. Oto jeden Az tego typu gadzetdw, 
okreslanych wspdlnym 
mianem „Force 
Feedback”, pojawit si? 
u nas w redakeji. I - 
nie ukrywam - 

spowodowal istotne perturbaeje w 
spokojnej zazwyczaj redakcyjnej 
atmosferze. Innymi slowy: takiego 
ozywienia wdrod „pismaczej” (i nie 
tylko!) braci nie zanotowano od... 
sam nie wiem kiedy. 
Ale ale: warto byloby „rzucic" kilka 
stow na temat samej przyezyny 
sensaeji - joy’a z Force 
Feedback'iem, nota bene: 
kolejnego naprawd? udanego 
produktu Microsoftu, noszqcego 
nazw?: Sidewinder Force Feedback 
•Pro. Jego budowa zewnptrzna to 
niemalze dokladna kopia innego 
joystick’a tej firmy - Precision Pro 
(zreszt?: sugeruje to juz sama 
nazwa.J. Taka sama liezba i uklad 
przyciskdw, istnienie „kolowej" 
przepustnicy, mozliwosc 

emulowania orezykow (trzecia 
os...). Co wi?cej: po dokladnym 
zbadaniu sprawy wyszlo na jaw, ze 
dwietnie wyprofilowana (dla 
prawor?cznych) i idealnie lezqca w 
dtoni r?czka jest... wspolna obu 
modelom. Rdznice to wladciwie 
tylko znaeznie zwipkszone w 
modelu Force Feedback gabaryty 
podstawki, wi?ksza masa catodci, 
obecnosc pary czujnikow w 
r?kojedci i niewielkiej diody w 
podstawie oraz... dwu osobnych 
kabli, z ktdrych jeden tyezy si? 
poprzez standardowy game port 
bezpodrednio z komputerem, drugi 
natomiast - z masywnym 
prostownikiem - przytycza si? do 
prgdu. 

Proces instalacji Sidewinder Force 
Feedback Pro nie nastr?cza 
zadnych ktopotow. Wi?cej: w moim 
przypadku, jako ze zainstalowanego 
mialem ..zwyczajnego” Precision 
Pro - nie musiatem niczego 
update’owac; sterowniki - 
mieszczgce si? na jednej z trzech 
dolgczonych do zestawu ptyt - s? 
identyezne dla obu 
modeli. Od momentu 
podlgczenia urzgdzenia 
do pr?du odczuwalna 
jest natomiast istotna 
zmiana: wczesniej 
„mi?kki” i raezej 
niech?tny pozycji 
centralnej joy nabral 
mocy i poczuwszy 
r?k? uzytkownika 
(o czym za 
chwil?) 
samodzielnie 
(III) si? 

..scentrowal”! Juz sam ten 
drobiazg wzbudzit we mnie podziw, 
ktory w chwil? pozniej przerodzil 
si? w bez mala eufori?. Oto 

bowiem, we wladciwosciach joya 
znalaztem testy sit. Zawarte w nich 
przyktady typu: dziatanie pity 
laricuchowej, karabinu 
maszynowego Gatling czy dzialka 
plazmowego wr?cz rzucily mnie na 
kolana! Zwlaszcza ten ostatni z 
efektdw, kiedy to wyraznie czuje 
si? „nabieranie mocy” przez brort, 
by w chwil? pdtfniej poddad si? 
ostremu szarpni?ciu odrzutu 
wystrzalu... To rzecz praktyeznie 
nie do opisania. 

No i pi?knie. Jak jednak on to robi, 
ze to robi...? Otoz calodc to 
niemalze typowy joy analogowy. 
Niemalze, gdyz zamieniono 
tradycyjne potenejometry 
systemem optyezno-eyfrowym. To 
wladnie dzi?ki cyfrowej kamerze 
odezytywane jest dokladne 
potozenie drgzka. Efekt dzialajqcych 
sit uzyskuje si? dzi?ki dwom 
silniezkom i calemu systemowi 
przekladni... Co ciekawe: joystick 
ten dziata wylqcznie wtedy, gdy 
rqczka obj?ta jest palcami. 
Wdwczas to bowiem zaklocony 

zostaje strumied swiatla 
(obecnosc dwu 

wspomnianych juz czujnikow 
w rqczce), ktorego zadaniem 
jest kontrola pracy 
urz?dzenia. Jest to zas o 
tyle niezb?dne, ze przy 
uzyskiwanych silach i bez 
ewentualnej kontrakcji 
czlowieka joy ten bylby w 

stanie samodzielnie... 
si? polamad. 

No i 
wladnie - 

kontrakcji. Na 
dwdch z trzech 

wchodz?cych w sktad 
zestawu plyt umieszczono 

jedn? z fenomenalnych, 
obslugiwanych przez system Force 
Feedback gier: interstate 76. 
Terazjuz bardzo krdtko: 

rzeczywiscie jest fenomenalnie! 
Otdz kazdy wstrzqs samochodu na 
ekrame ma teraz swdj silowy 
rzeczywisty odpowiednik w 
zachowamu si? joy's! Oczywidcie 
im bardziej nat?zone ..prace" 
wykonuje samochod, tym 
mocniejsze s? wychylenia r?czki. 
Ogdlnie rzecz ujmuj?c: jazda 
poboczem bez ktdregokolwiek z kdt 
potyezona z intensywnym 
ostrzeliwaniem si? z jednego z 
Creeper'ow miala wspanialy, 
kompletnie nieoczekiwany efekt - 
zacz?la boled mnie prawa r?ka. 
Mozna rzec: t? walk? odczulem 
zupelnie namacalnie! Warto jednak 
wspomnied, ze na szcz?scie 
istnieje mozliwosc 
„zoptymalizowania” i 
..upersonalnienia" mocy impulsdw. 

I na sam koniec prdba odpowiedzi 
na nasuwajgce si? pytanie - czy 
Microsoft Sidewinder Force 
Feedback Pro jest urzgdzeniem 
niezb?dnym kazdemu graezowi? No 
coz - na pewno warto byloby mied 
taki gadzet. Jednak, jak na razie, 
jego zakup Iqczy si? niestety z 
dwoma znaezgeymi minusami. 
Pierwszy z nich to fakt, ze komplet 
Force Feedback + pelna pasujgca 
do joya gra jest po prostu bardzo 
kosztowny - okolo 700 zlotych. 
Drugi natomiast to to, ze 
urzgdzenie to wydaje si? byd 
mocno nietrwale. Juz bowiem po 
kilku dniach intensywnych testdw 
dal si? zauwazyc pewien „regres 
sil” - dose cz?sto raezej WYDAJE 
Sllj, ze on chce cos zrobid, niz 
rzeczywiscie ODCZUWA SIE efekty 
tej ch?ci. Najtrafniej uj?l to Alex - 
„na poczgtku kopal mocniej!”. Byd 
moze jednak to jedynie nasze 
odczucie; moze po prostu 
przyzwyczailidmy si? do niego. Tak 
czy inaezej jednak weigz dziala. 

1 | 'juz naprawd? na zakonezenie: 
joy'e Force Feedback to jak na 
razie jedynie prototypy. Z cal? 
pewnosci? jednak wytyezaj? drog? 
innym tego typu urzgdzeniom. 
Mozna by rzec: najtrudniejsze juz 
za twdreami. Teraz wypada jedynie 
czekac... i mied nadziej?, ze juz 
niedfugo gadzety takie zagoszcz? 
na state pod strzechami! 
PS. Poinformujemy Was, gdy 
Sidewinder „zakonczy 
funkejonowanie”. na co si? w 
najblizszej przyszlodci jednak raezej 
nie zapowiada... A tymezasem 
czekamy juz na kierownic? z Force 
Feedback’iem. To cudo + TOGA 
Touring Car Championship... - to 
dopiero b?dzie jazda! 

llumer OS/98 
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Ankieta - wyniki c.d. 
W uhiegtym miesigcn podalismy Want pierwszq czpsfi 

sprscowanych wyiiAw ankiety do toszonej na tamach 

CD-Aclion. Tp razem zamykamy temat. Zapnaszamy tit] 

zapoznania sip z wnioskami Czytelnikew. 

ULUBIENI AUTORZY 

Sporo z Was albo nie miato ulubionego autora, albo 
wpisywalo Plwszyscy". 
Kazdy z redaktorow CDA ma grup? swoich fanbw, wi?c 
nikt z nas nie popadf w kompleksy, a roznice pomi?dzy 
glosami oddanymi na rozmaitych ludzi s? wr?cz minimalne. 

TWQJA QPINIA Q CDA 

No, tu nie byfo za duzo miejsca na wpisanie swej opinii, ale 
kto chciaf, ten sobie poradzit. W kazdym razie Wasze uwagi 
byty ogolnie bardzo pozytywne i az strach je przytaczac 
(bez podejrzenia a autoreklam?). Najcz?sciej powtarzaly 
si? opinie: cool, super, najlepsza gazeta, odlot itp. 

FORMA GRAFICZNA CDA 

Swiadomie ograniczylismy tu skal? ocen od 1-5, bo sami 
uwazamy, ze na ,,6" (idealna] jeszcze nie zaslugujemy. 
Najcz?sciej stawaliscie nam oceny 4 (33%] i 5 (58%). 
Oceny negatywne (1 i 2] byly wr?cz marginalne - cos 
okofo niecafych 2%, Od stycznia zmienilismy nieco uktad 
graficzny strop, ale mamy nadziej?, ze s? to zmiany na 
lepsze. 

OPINIE O TEKSTACH 

Tu mamy m?tlik w gtowie. Ogolnie chwalicie poziom, tak 
literacki, jak i merytoryczny, tudziez cenicie ich 
przyst?pnosc i zrozumiafosc - ale jesli chodzi o wady... 
Jedni pisz? „za dlugie" - drudzy „za krotkie". Niektbrym 
przeszkadza brak humoru, inni zas uwazaj?, ze 
przesadzamy z jego ilosci?. Jedni zarzucaj? nam lanie 
wody, drudzy - ze niepotrzebnie babramy si? w detalach. 
Co jeszcze si? Warn w nich nie podoba: subiektywizm, 
cz?sto koncowa ocena gry, Waszym zdaniem za niska lub 
za wysoka. No coz, gdy ten sam tekst czyta i 10-latek i 
cztowiek dwa-trzy razy starszy, budz? one zupelnie rozne 
uczucia. Naturalnie nie ustrzeglismy si? od rozmaitych (i 
wytykanych nam) bl?dow w opisach tej czy innej gry - no 
ale nigdy tez nie twierdzilismy, ze jestesmy nieomylni. 
Ogolnie mozna powiedziec, ze mime rozmaitych uwag 
krytycznych, teksty s? nasz? mocn? strong. 

KUPUJESZ CDA 

Jak widac 81% kupuje CDA systematyeznie. Pozostale 
19% postaramy si? przekonac, ze warto dof?czyc do 
wi?kszosci.,, 

OD KIEDY KUPUJESZ CDA 

OD KIEDY CZYTELNICY KUPUJA CZASOPISMO 

Najwierniejszych i najstarszyeh stazem czytelnikow jest 
55%. To pi?kny wynik. Jeszcze bardziej krzepi?ca jest 
wyrazny wzrost dynamiki sprzedazy CDA w przeci?gu 
ostatnich paru miesi?cy (30% nowych czytelnikow, z 
ktorych az 10% po raz pierwszy kupilo nas w grudniu). 
No coz - naklad nam wzrasta, wi?c nie klamiemy... 20% 
czytelnikow, ktorzy kupujq nas od pierwszego numeru 
moze nie wygl?da tak efektownie - ale to tylko pozor. 
Nalezy pami?tac, ze naklad pierwszego CDA to okolo 
25% aktualnego - a to oznaeza, ze te 20% nalezy 
tlumaczyc tak: 80% nabywcow pierwszego CDA jest 
nam nadal wierne... Dzi?ki! 

W TWOJEJ MIEJSCOWOSCI 
CDA DOST^PNE JEST 

DOSTljP CZYTELNIKOW DO CZASOPISMA 

y\ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 
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Wyglqda na to, ze nie macie specjalnego klopotu z 
nabyciem CDA. Bo poprzez „czasem bywajq jakies 
problemy" rozumiemy, ze np. dany czytelnik spoznif si? z 
zakupem i nie zastal juz CDA w kiosku... Tym niemniej 
starannie analizujemy rozklad glosdw tych czytelnikow, 
ktorzy maj? tu problemy i postaramy si? poprawic nasz? 
dystrybucj? w tych rejonach Polski, gdzie zdarzaj? si? 
rozmaite „zaciachy". 

JAK DCENIASZ ZAWARTOSC 
COVER CD 

Ogolnie oceniacie pozytywnie. Ale narzekacie tez na 
menu (ze moglo bye lepsze, z wi?ksz? ilosci? bajerkow), 
ze za malo pelnych wersji gier (ta opinia od stycznia 
powinna si? nieco zdezaktualizowac), ze przydaloby si? 
wi?cej rozmaitych ciekawostek (np. desktopy, filmy, 
itp.) Z drugiej strony s? ludzie, ktorzy z?daj? tylko i 
wyl?cznie dem programow. Jak sami widzicie, staramy 
si? eliminowac braki (za jakis czas b?dzie nowe - lepsze - 
menu) i uwzgl?dniac Wasze propozycje - na miar? 
naszyeh mozliwoscL 

CZEGD Cl BRAK W 

CDA 

Trzeciego kompaktu, mangi, wi?kszej 
ilosci stron, wi?kszej ilosci tipsow, 
dodatkowych dziaiow poswi?conych np. 
X-files, grom karate, strategiom; 
chcecie wi?cej opisow gier, kursow (np. 
programowania), czegos a Internecie, 
testy sprz?tu - to chyba najcz?sciej 
wyst?puj?ce opinie (naturalnie poza t?: 
„nic mi nie brakuje, jest dobrze tak jak 
jest"). No coz, tu nie mamy dla Was 
specjalnie dobrych wiesci, bo: trzeci 
kompakt i wi?ksza obj?tosd = 

podwyzka ceny (szczegolnie w wypadku kompaktu). Tak czy 
inaezej, w?tpimy by w CDA pojawif si? trzeci kompakt. 
Jesli zas idzie o zwi?kszenie obj?tosci... no, zobaezymy. 
Dodatkowe dzialy - calkiem mozliwe, ze si? pojawi?, ale 
raezej nie o X-files czy mandze - wiele razy juz mowilismy, 
ze to nam jakos nie pasuje do formuly naszego pisma. 
Tipsy: zawsze b?dzie Warn za malo, moze nie? Kursy - na 
dobry pocz?tekjest juz kurs obstugi FT2. Internet i testy 
juz si? pojawity, na razie w dose skromnym wymiarze, ale... 
nie od razu Krakow zbudowano. Poczekajcie troch? i 
zobaezyeie; co z tego wyjdzie (mamy ambitne plany, 
szczegolnie gdy mowa o testach sprz?tu). 

MIEJSCE NA DODATKOWE 

OPINIE D CDA 

Sporo osob nie wpisato nic lub zdecydowato si? chwalic 

nas w sposob podobny do tego, co znajdziemy w „Twoja 

opinia o CDA", Ale wylowilidmy tez takie kwiatki jak np. 

Jdealny material na prac? doktorsk? z zakresu socjologii", 

„wspaniaia metoda na uspokojenie mlodszego brata (daj? 

mu do czytania albo wal? CDA po glowie)", „CuDnA 

gazeta" itp. (A zabil nas tekst: „eee, ja nie lubi? w ogole 

czytac"). Chwalicie w sumie nasz poziom edytorski, 

niewygorowan? cen? (w stosunku do oferowanych 

atrakcji), 2 kr?zki, blisk? wi?z z 

czytelnikami, nieuleganie komereji, 

brak wazeliniarstwa, przyst?pnosc, 

niewymuszony luz, jakosc tekstow. 

No dobra - konezymy z tymi opiniami, 

bo az sami czujemy si? zazenowani 

tak? ilosci? przytoczonych pochwat... 

W kazdym razie one tu dominowaly. 

Ulubione gry: 

A - bez problemu 

B - czasem bywaj^ 

problemy 

C - zawsze jakies 

problemy 

D - nie mog$ go nabyc 

tarn, gdzie mieszkam 

FPP 

Samochodowki 

Strategie 

(w tym RTS i gry ekonomiczne) 

Gry akcji 

(a Tomb Raider, Mageslayer itp.) 

RPG 

Gry karate 

Przygodowki 

Symulacje 

Sportowe 

Inne (logiezne, 

plaftormowki itp.) 

- 39% 

- 36% 

- 34% 

- 30% 

- 23% 

- 21% 

-19% 

-17% 

-13% 

-12% 

Poniewaz sporo osob wpisywalo po kilka rodzajow gier, nie 

zdziwcie si?, ze w sumie wyszlo nam ponad 100%. Wyniki 

nieco nas zaskoezyly (bardzo wysoka pozyeja 

samochodowek!) i wyci?gniemy wnioski z tej struktury 

Waszych upodoban przy ustalaniu zawartosci kolejnych 

numerow CDA... 

Na zakonezenie dodajmy, ze nie popadlismy w 

samouwielbienie z powodu wynikow ankiety. Jestesmy 

swiadomi tego, ze odpisali ci, ktorzy lubi? CDA (bo inaezej 

by go nie kupili), st?d tez wystawione nam oceny s? w 

wi?kszosci pozytywne. Bierzemy na to poprawk? przy 

analizie wynikow. A wbrew pozorom nie jest to sprawa ani 

prosta, ani szybka. W kazdym razie mozecie si? 

spodziewac, ze za jakis czas w CDA nast?pi? pewne 

zmiany, b?d?ce bezposrednim efektem Waszych 

wypowiedzi... 

Wszystkim, ktorzy nadeslali nam ankiety - wielkie dzi?ki. 

Ale to nie wszystko. Wylosujemy 10 osob, ktore otrzymaj? 

od nas atrakcyjne upominki. Jakie - zobaezyeie, gdy 

otworzyeie paezk?... Nie b?dziecie narzekac. List? 

nagrodzonych znajdziecie za miesi?c. 

Numer 05/90 
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Idur’s Gate, RPG i duzo MuzykL 
Tp mem *er wujemy warn pnawdzlw« 

aeztt dla dacha [nie nalezy myliC z 

"(icfiem'. cfior sq powody • Z.B.] 

wywiatf z Rtyem MuzykQ. Bedziecle 

lastaitl • aiime dziwnie swojsko 

hPzmiQSSiO inzwisha, nie jest on 

Potahim M» za to inn« waznq ceclie 

asfitmwowsci: pracnje nad Baldur's Gate 

• bardzo dabrze zapowiadajp sip m 
RPG. 

BRENDA GARENAU Powszechna jest opinia, ze 
"rolpleje" robi si? z mifosci, 
a nie dla pieni?dzy. Szczera 
to prawda, chociaz zdarzylo 
si? kilka spektakularnych 
wyjqtkow od tej reguly. 
Diablo Blizzarda to w koncu 

gra sprzedana w setkach tysi?cy 
egzemplarzy, a Ultima Online z Electronic 
Arts stata si? najlepiej zarabiajqcq 
produkcjq w historii tej firmy. Jednak 
pomimo owych chwalebnych wyjqtkow, 
gatunek RPG zostat nadal samotnikiem 
bfqkajqcym si? gdzies na peryferiach 
swiata gier komputerowych, A przeciez 
potrzeba o wiele wi?cej czasu, zeby 
stworzyc "erpega1', niz zaawansowanq 
strzelanin? czy nawet przygodowk?. Z 
tego tez powodu rzadziej oglqdamy 
premiery w tej kategorii komputerowej 
rozrywki. Autorzy i producenci 
“pracujqcy" w dziedzinie RPG nie 
dorabiajq si? tez wielkich fortun. Nic wi?c 
dziwnego, ze 11 rolplejowys gatunek rozwija 
si? wolniej niz inne i nie zyskuje 
specjalnego rozglosu. 

Na szcz?scie [w duzej mierze dzi?ki grze 
Diablo) RPG powraca w wielkim stylu, z 
koniecznosci pomagajqc sobie 
zapozyczeniami z innych typow gier: 
strategii, akcji w czasie rzeczywistym i 
(alez tak!) strzelankowych nawalanek z 
enginami 3D. 

Baldur's Gate tworzony przez BioWare 
dla Interplaya (premier? przewidziano na 
poznq wiosn? 1998!) jest tego 
ewidentnym przyktadem. Jest w niej 
wszystko: od sposobu, w jaki postacie 
oddziafywujq na siebie (znamy to z Jagged 
Alliance), az do skryptowego Al 
(wyprobowanego w wielu strategiach, na 
przyklad w Myth), a pomimo tego gra nie 
narusza zasad czystego RPG wiernego 
AD&D (Advanced Dungeons Si Dragons). 

W tym wywiadzie dr Rsy Muzyke, 
producent Baldur's Gate i jeden i 
zalozycieli BioWare, opowiada o 
nadchodzqcym tytule, wzlotach i 
upadkach gatunku RPG i o tym, co ma 
nastqpic. 

CD-Action: Wyglqda na to, ze RPG 
chwilowo zostat zepchni?ty na margines 
w biznesie. Chociaz z drugiej strony widad 
tu spore ozywienie, Szczegolnie gry w 
stylu Baldur's Gate, ktore swojq specyfikq 

wstrzqsajq troszk? podstawami gatunku, 
Dlaczego gry RPG nie cieszq si? nsleznq 
im stswq? 

Ray Muzyka: Mam pecha, bo moim 
ukochanym gatunkiem gier sq rolpleje. 
Gralem juz chyba we wszystkie produkcje 
tego typu, ktore kiedykolwiek ujrzaly 
dwiatlo dzienne. I wiesz co sobie mydl? - 
RPG nigdy nie zginql. Zawsze bylo . 
zapotrzebowanie na takie gry. Ale 
rzeczywiscie nie jest latwo je tworzyc. 
Bardzo cz?sto zespoly pracujqce nad 
danym tytulem erpegowym" sq relatywnie 
liczne (zwlaszcza w pordwnaniu ze 
strzelankami 3D), a do tego dochodzi 
zmudny proces testowania i poprawiania 
sztucznej inteligencji. Przez ostatnie lata 
dal si? zaobserwowac wielki p?d ku grom 
w stylu Quake'a lub Warcrafta. Dopierp 
teraz biskie ukonczenia sq ambitne 
przedsi?wzi?cia, na ktore trzeba bylo 
poswi?cic mnostwo czasu (z Baldur's 
Gate wlqcznie). Zanosi si? na to, ze 
wkrotce pojawi si? sporo dobrych gier 
RPG. Wiem, ze Interplay ma potencjalne 
hity. Z tego, co przychodzi mi w tej chwili 
do glowy, na pewno trzeba wymienic 
Fallouta i innego RPGa umiejscowionego w 
swiecie Planescape. Gatunek nie jest 
martwy. Trzeba raczej powiedziec, ze 
cisza spowodowana byla tym, ze 
developerzy pracowali w pocie czola nad 
skladaniem w jednq calosc swoich dziel. 
Chcialbym juz polozyc na nich swoje fapy i 
pograc w te cuda. 

CD-Action: Oczywiscie, praca wtak 
dobrze znanej firmie jak TSR (twdrcy 
systemu Advanced Dungeons Si Dragons) 
moze deprymowac, ale daje tez pot?znq 
satysfakcj?, bo przeciez macie cafq mas? 
fanow. Jakie sq wady i zalety takiej 
sytuacji? Jaka jest twoja filozofia 
tworcza? 

RM: Naszq podstawowq troskq bylo caly 
czas pozostanie wiernym duchowi gry 
zapisywanej pidrem na kartce. Jestesmy 
tu, to znaczy w BioWare, zagorzalymi 
fanami AD&D. Pewna grupa ludzi w 
naszym biurze ciqgle gra w dose dziwnq 
kampani? (zwazywszy na to, nad czym 
pracujq w ciqgu dnia) i naprawd? 
zaezynamy czuc, ze od dawna nie bylo 

Po prawej: 
Ray Hszyka w swolm 
wMm in tolem 
PBlaraym) biurze. 

dobrej gry w 
systemie ADSiD. Hity 
znane z przesztosci 
byly z pewnosciq 
niesamowicie dobre, 
ale dzisiaj zaczynajq 
juz si? starzed, W 
dodatku (nawet w takich grechJ nigdy nie 
mozna bylo dokonad wielu rzeezy, kttfre sq 
na porzqdku dzfennym wM pisanef wersji 
ADSiD. Mamy nadziej?, ze ude nsm si? 
zmienic ten stan rzeezy. Nastqpnym 
naszym celem jest stworzenie wrazenia 
pelnego uczestnictwa i to w stopniu nigdy 
dotqd nie osiqgni?tym. Postaramy si?, 
zeby graez uwierzyf w to, ze unosi si? nad 
rozleglym swiatem i z wysokosci pomaga 
swoim postaciom w manipulowaniu nim. 
Kiedy uda nam si? osiqgnqc te dwa cele, 
Baldur's Gate b?dzie komputerowq grq 
ADSiD, ale w petnym tego slowa znaezeniu 
- b?dzie takim RPG, jakie znalismy tylko z 
kartek. 

CD-Action: Kiedy tak slucham Ciebie 
opowiadajqcego o rolplejach, nie mog? 
wyjsd z podziwu, ze trafiliscie do gier 
prosto ze studiow medycznych. 0 ile 
wiem, jestescie we trzech w BioWare 
prawdziwymi lekarzami. Czy to prawda? 

RM: Nie b?d? ukrywat, ze tak wlasnie 
jest. Wszyscy z naszej trojki, czyli ja, Greg 
Zeschuk i Aug Yip ukonezylismy studia 
medyezne w 1992 roku i zaliezylismy staz 
w 1994. Nabylismy firm? na poczqtku 
nast?pnego roku, bo zdalismy sobie 
spraw?, ze mozemy robic gry 
komputerowe i animaeje. Ciqgle jednak 
praktykujemy jako normalni lekarze i 
"zaliczamy" par? klinik w tygodniu, 
Wi?kszosd czasu sp?dzamy. oczywiscie w 
Bioware. Mamy siedzib? w Edmonton, 
Alberta w Kanadzie i wiesz co - zimq jest 
tu naprawd? zimno! (serdeezny smiech). 

CD-Action: Wielu powiedzialoby, ze to 
jest bez sensu: m?czyc si? ze studiami 
medyeznymi i sp?dzac godziny na 
nocnych dyzurach podezas stazu, zeby 
zaraz potem uciec do gier 
komputerowych. Jak to si? stalo, ze ze 
szpitala przeniosfes si? do lochow (ang. 
dungeons)? 

RM: No coz, Greg i ja zrobilismy par? 
edukacyjnych programow medycznych 
w czasie naszyeh studiow (z pomocq 
Auga, ktdry zajmowal si? oprawq 
artystyeznq), ale od tej pory niewiele 
zdziafalismy w branzy edutainment (ang. 
education + entertainment, czyli 
edukaeja + rozrywka), Naszq 
prawdziwq i jedynq milosciq byly od 
zawsze gry komputerowe. Gralismy i 
programowalismy kiedy tylko nadarzala 
si? okazja. Kiedy spotkalismy kilku 
utalentowanych programistow 
piszqcych wczesny kod do Shattered 
Steel, chwytalismy w locie okazj?, zeby 
realizowac swoje marzenia. Shattered 
Steel byte naszq pierwszq gierkq i 
chociaz dobrze si? rozeszia w pferwszejj 
serii (ponad 100 GOD kopn do tej pory], 
w pordwnaniu z Mechwarrlor II 
Mercenaries wyd’anym w tym samyrti 
tygodniu, jej sprzedaz wyglqdala marnie. 
Skompletowalismy zupelnie nowy zespol 
do realizacji nast?pnego zamierzenia - 
przy produkcji Baldur's Gate uwija si? 
naraz ponad trzydziesci osdb. 
Natomiast zespol, ktory ukonezyl 
Shattered Steel skoncentrowal si? na ^ 
nowym enginie 3D do naszej kolejnej 

gry- 

CD-Action: To znaczy... 

RM: ...to znaczy "poki co, niech to 
pozostanie tajemnicq, ale niebawem 
dostarezymy zainteresowanym 
pierwszych szczegdlow". Tymczasem 
robimy nie tylko gry. Zajmujemy si? 
animaejq telewizyjnq i filmowq, Obecnie 
razem z Gregiem zarzqdzamy firmq i 
planujemy wszystkie nasze projekty. 
Tak, tak - min?ly juz dla nas czasy 
programowania. Nie ma co, 
prowadzenie sredniej wielkodci 
przedsi?biorstwa i realizaeja projektdw 
podobnych do Baldur's Gate pochlaniajq 
mas? czasu, Musz? dodac w tym 
miejscu, ze naszym wydawcq jest i 
zawsze byl Interplay. Wiele im 
zawdzi?czamy: szczegolnie Feargus 
Urquhart i Brian Fargo byli dla nas 
bardzo zyezliwi. Interplay to wspanialy 
partner do wspolpracy i bardzo dobrze 
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traktuje swoich developerbw. Ma przy 
tym utalentowanych ludzi. Mtij 
wspolpracownik z Interplaya, Chris 
Parker, udowadnia to kazdego dnia, My w 
BEuWere robimy calq zawartosb gry, 
oprsw? plastycznq, fabul? i 
progremowenie, oni opracowujq dzwi?k, 
QA i zajmujq si? merketingiem, kontaktami 
z pres? Graz dystrybuqq, Greg i ja wiele 
si? nauczyliSmy i nadal si? uczymy. Naszq 
najwifkszq zesfugq jest umiej?tno$b 
zbierenifl i utrzym/Wania mem 
najlepszych ludzi w branzy. Nasi 
pracownicy sq zdoini i twdrczy Tak 
szczerze mowiqc; to wszystko 
zawdzi?czamy tylko im. 

CD-Action: Jaka jest historia gry Baldur's 
Gate? Zrobiles cos inaczej niz inni, czy 
tak? 

RM: Opowiesc jest bardzo zaangazowana 
i faktycznie rozni si? od innych. Sq dwie 
linie fabuly biegnqce przez calq gr?, ale 
wptywajq na siebie wzajemnie, zeby przy 
koncu zbiec si? w jednq calosc, Pierwsza 
fabuta to wlabciwie dqzenie do 
samoswiadomosci. Musisz si? dowiedziec, 
kim jest glbwny bohater. On (albo ona) 
mam* w ktatorze, jest sierotq i 
nieznanq przasztobciq w “spadku". Ale w 
t?j fKSCaci jest co$ wyjqtkGwego i szybko 
przekonesz si? o tym w rrakcie gry, Druga 
fabtrla m jest niece tnna od tredycyjnej 
“zflbH go i ucfekj' Cod fub ktob 
zanieczyszcza stal pnesyfanq na 
Wybrzaze Mieezowe. Maze to nawet nie 
wyglqda zbyt grofoiB na pierwszy rzut 
oka, ale armie dwbch gibwnych miast w 
tej cz?bo krdlestwa szykujq si? do wojny. 
Qba obwimajq si? wzajemnie o 
zanEeczyszczsme stall, podejrzewajqc 
spisek majqcy na celu oslabienie armii 
Wybrzeza. Miecze i tarcze p?k&jq i nie 
mogq bye naprawiane. Rolnicy nie mogq 
odnawiac swoich narz?dzi, a be; 
produkowanej zywnosci podezas 
nadciggajqcej zimy wszystkim zagraza 
gtod. Hisoria konezy si? zupelnie inaczej, 
ale nie mog? odkrywac jeszcze 
wszystkiego, bo to w koncu gra w trakeie 
produkeji... 

CD-Action: Z przyjemnobciq zauwazam, ze 
zanosi si? na RPG-a w dobrym, 
tradycyjnym rozumieniu tego gatunku, 
czyli z wieloma postaciami. Slyszalam 
jednak, ze tylko jeden z bohaterdw 
znajduje si? pod kontrolq graeza (ktory 
zresztq sam sobie t? postac generuje). 
Reszta to NPC. Czy to prawda? Aha, 
podobno cos interesujqcego majstrujesz 
przy Al... 

RM: Prawd? mowiqc, to wszystkie szebb 
postaci znajduje si? pod twojq kontrolq. 
Pi?c z nich zaezyna jako NPC, ale gdy 

tylko dnlqczq do ciehie, rretychmiast stajq 
si? PC, Jedyna rdznfca mi?dzy tq pierwszq 
postaci? I tynu ktdre dolqczajq do ciebie 
lezy w sztucznej intellgencji. Tak jak to 
przed chwifq powiedziafsb, Dddzielywujq 
na otoczenie i to w sposflb 
nieprzewidywalny Gra b?dzie si? bardzo 
r din id w zaleznobci od tego, kto jest w 
twojej grupie. Niektdray s? Zk inni dobrzy, 
Niektdre postacie nie lubi? sf? wzajemnie, 
a inne sq uparte. Zatem nawet 
kontrolowanie ich moze doprowadzid do 
nieoczekiwanych nast?pstw postacie 
mog? si? wzajemnie atakowad albo 
odmbwib opuszczema po!a walki, elbo 
przeciwnie - ostabiad morale, jebli sq 

tchdrzami. Dqzymy 
do opartej na 
oddziale grze, 
bardzo podobnej 
do scenariuszy 
pisanych, w 
ktorych oddzial 
pokonuje wspdlnie 
przeciwnosci losu. 
Potrzebujesz 
specjalistow do 
realizaeji takiego 
scenariusza. 
Magowre. kaplani, 
wojownicy, 
zlodzteje i inne 
postacie s? 
niezbqdne do 
sufccesu. Takie 

same podejdcie zaproponowafibmy w 
trybie multiplayer, ktdry wypudeimy w 
tym samym mm, co tryb dla 
pojedynezego graezs. W wersji sieciowBj 
jested poiedynczym graezem, ale zamiast 
innych postaci wyst?pujq zywi uczestnicy 
gny... 

CD'Action: A co z walkq? Tu ter ma byd 
inaczej? Pozwlasz sobie na obs systemy; 
gra w turach i czas rzeczywisty, Takie 
podejscie wywolalo sporq debet? mi?dzy 
graezami gustujqcymi w strategiacb jakid 
czas temu. Dlaczego zdecydowale^ ze 
b?dq obie mozliwosci w grze? 

RM: Gra moze bye zatrzymana, oo* 
natury rzeezy zmienia j? w rozgrywk? w 
turach i to w dowolnej chwiii. Decyzj? 
uezynrente z Baldur’s Gate w zasadzle 
rozgrywki w czasie rzeczywistym byla 
bardzo zlozono. Gldwme wzr?lo.sl?.to 
stqd, ze komputer poslada o wiele 
wi?ksze zdolnodci obliczaniowe niz . 
czlowiek Jest w stanie porfliczaj 
vvszystko, co robi? rdzne postscie iv 
danym momencie i korygowad ibb' 
poezynania. To pozwoli wszystkim 
uezestnikom grupy na najbardii 
efsktywne zschowante w wolce, Jednak 
jedli jested niezadowolony z tego, €0 rtitii 
jakad postac, rnozesz wylqczydiztucznq 
inteligencj? albo nawet r?czni8 frjPHW 
wszystkimi postaciami. 

CD-Action: Wiesz Ray, od dawns siedz? w 
RPG-ach i zawsze mraiam problemy I 
czasem rzeczywistym i sposobem " 
naliczania punktow w poczqtkortrei 
rozgrywee. To raezej przypomina zawsze 
gimnastyk? i myszk? niz cokolwiek innego. 
A jak ty I’ozwiqzales ten problem? 

RM: Uzywamy osobistej tury inicjujqcej, 
ktora ma t? samq dfugosc dla wszystkich 
postaci i potworow. Jest ona identyezna z 
tym, co mielismy w AD&D, z tq tylko 
roznicq, ze tura osobista jest krbtsza: 3 
do 6-ciu sekund zamiast jednej minuty. 
Tury nie sq symultaniczne, czyli nie majq 
miejsca w tym samym czasie, Kazdy 

potwor i postac majq swojq tur? 
otwierajqcq. Wszystko dobrze dziala w 
engine i czyni rozgrywk? szybszq. W 
kazdej chwili mozna jednak zatrzymab gr? i 
r?cznie przypisywac cele albo rzucab 
czary. Jedni mogq wolec robic to przez 
calq gr?, a inni moze nawet wcale nie 
sprbbujq. Wszystko b?dzie zalezalo od 
sytuacji i indywidualnych prefereneji 
graeza. Chcemy dab duzo swobody i 
niczego do kobca nie narzucab. Wiele opeji 
mozna sobie skonfigurowac i wszystkim 
mozna sterowac za pomocq gorqcych 
klawiszy (hot keys), ktdre zresztq tez 
mozna samemu okreslic. 

CD-Action: Czy zamierzasz, dzi?ki 
charakterowi twojej wersji mutiplayer, 
zblizyc si? do swiata znanego z Ultima 
Online? 

RM: Nie. nie... Calkowicie nie. Single i 
multiplayer opierajq si? na tej samej 
fabule. Troch? podobnie do Diablo, z tym, 
ze w Baldur's Gate rozgrywki w trybie 
multiplayer nie sq przypadkowe. 

■ U/ 

CD-Action: MOwiiiSmy jui o trybie walki. a 
iak ms si? sprawa z magiq? 

RM: W grze jest okalo 100 r62nych 
czardw. Wszystkie pochodzg z ksirai 
irddlowe) AD&D. Do tego trzeba doliezyd 
okom GO potworbw. Mamy jakied 30 
rbznych animaeji potworbw, ale wystepuje 
calkiem riuzo podtypbw wielu monstrbw 
Wszystkie majq typowe dla siebie diwieki, 
kolory i zupelnie rbzne skrypty Al. Przy 
tym setki rozmaitych przedmiotbw i okolo 
200 000 slow napisanych do clialogbw 
Ale ogolma ■ tak, system czardw w 
Baldur's Gate jest taki jek w AD£0. Jeden 
czar moze byb rzucony w czasie jednej 
tury, W zaleznoSci cd tego, czy czar jest 
szybki czy woiny, zostanie rzucony 
wcze&niej Sub pbzniej w turze otwierajqcej. 
Czary majq takq samq moc i czas trwania 
jak w frbdtowej ksi?dze AOSD, Roza tym 
imponujqce sq rozmiary Swiata: blisko 
10.000 terendw w wymiarach 512X384 
wszystkie w G4DX4BQ, 16-to albo 24-ro 
bitowa grafika. To sq fakty. 

CD-Action: A czy mozna przenosic 
postacie z trybbw solowych i 
multiplayerowych? 

RM: Nie. To wytrqcitoby je z rownowagi. 
Pomybl o trybach solowym i sieciowym jak 
o roznych zdj?ciach z tej samej gry, ale 
granej przez roznych ludzi, Tak jak nie 
mozna przemebb postaci z jednej gry 
sotowej do drugtej granej przez kogoS 
innego, podobnie nie da si? sensownie 
umie^cib postaci l rozgrywki solowej w 
trybie multiplayer W obu trybach 
"opowiadena* jest taka sama historia, ale 
rbznica tkwi w rozrbznieniij na zywych 
graezy \ tycli i At, W grze solowej rnozesz 
kontrolDwad poezynania postaci ze 
sztucznq inteligencj?. 

CD Actioiv W samym sednie dobrego 
RPG tlcwi jego engine, 

RM Js§1p o tym mom, to jesteSmy 
berdzo dumni z naszego "silnika". Nawet 
go opatentowalibmy. Nezywa si? BEoWsre 
Infinity Engine ITM) i wyprodukowalibmy 
do ruego zestew narz?dzi umozliwiajqcych 
fatwe powtbrne wykorzystanie. Z jego 

zrobimy mission pack, a Interplay 
od nes licencj? na zrobienie 

nestepuego RPGa, 

CD-Actien: Mowisz juz o kontynuaeji, To 
troch? zaskakujqce, bo przeciez cala 
grafika jest w stanie pre-renderowania. 
Dacie rad? ruszyc w ciqgu trzech 
miesi?cy? 

RM: Mamy juz story, pomysl, projekt i 
modele przygotowane do pierwszego 
pakietu misji. B?dziemy gotowi zanim 
sama gra zostanie wypuszczona do 
sprzedazy, Tak chcemy zrobic, chociaz 
zdajemy sobie spraw?, ze testowanie i 
poprawki mogq zajqc duzo czasu. Misje 
majq z zalozenia dac graezowi szans? 
kontynuowania przygody zanim pelny 
sequel ujrzy swiatlo dzienne. 

CD-Action: Co chcieliscie osiqgnqc, kiedy 
to wszystko zaczynaliscie? 

RM: No coz, chcielismy zrobic takq gr? 
RPG, w ktorq zawsze sami mielismy 
ochot? zagrab i wierz?, ze nam si? to uda, 
Szkoda, ze nie b?dziemy mogli zagrac w 
niq, pierwszy raz - (smiech) zbyt dobrze 
znamy Swiat Baldur's Gate. 

tlum. Zbigniew Banski 

Hunter 
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manager*. 
4- 3-3 FORMATION - dobre, pod 
warunkiem, ze przemeblujemy pomoc i 

obrone (troszeczke); 

5- 3-2 ATTACKING - z 
komputerowych formacji - najlepsza; 

ZapewfiB wieln z Was, poczqtkujQcych 

menadiBrtw.Mpoil nosem i zadaje 

sntiiB pyuinle "jak wygrywafi w CM2 

97/98?". Problemy lakie maty rdwniez 

starzv wvjadaczs pitkarscy. Dlatego 

flosianowifem podzielid sie z Wami 

kilkDiaapDradaini na temat ”byd albo nie 

kyC ns tuple w CM2 97/98". Zacznp od 

riBcyitajwalnifljszejczyli... 
-ELD 

BIIDOWY DRUZYNYITAKTYKI 

Majqc slabqdruzyne, dzieki 
zastosowaniu odpowiedniej taktyki 
mozna pokonac nawet najlepszego. Z 

drugiej strony dysponujqc samymi 
gwiazdami latwo jest dostac tupnia od 
totalnych "leszczy'1. Dlaczego taksie 
dzieje? Jest kilka powodow: zgranie 
(lub nie], forma pifkarzy, kontuzje etc. 
Pierwszq z rzeczy, ktdre musimy 
posiadac jest wizja naszej druzyny, a 

kolejnq - CIERPLIWOSC. Objasnie to na 
swoim przykfadzte. Obejmujqc Real 
Madryt zrobilem mate trzesienie ziemi. 
Sprzedatem szesnastu zawodnikow, 
kupilem osiemnastu. Robiqc "zakupy" 
kierowalem sie dwoma zasadami: wiek 
i umiejetnosci - nazwiska sie nie liczyly. 
Nabywajqc matolatow mialem 

gwarancje, ze razem pogiercujq 
kilkanascie lat. Jedynym ich 
mankamentem byta skutecznosd, ale 
to na szczescie przychodzi z wiekiem. 

Kolejnq sprawq bylo obmyslenie 
taktyki. Tutaj poszedtem troche na 

latwizne, stosujqc "swoje" ustawienie 
z poprzedniej wersji CM2 (patrz 
rysunki]. Poniewaz czasami szlo jak po 
grudzie, stosowatem rdwniez 
ofensywne 5-3-2, koniec koricow 

wrocilem jednak do swojego 
ustawienia i po poltora roku gry 
(cierpliwosc!!!] zaczqtem gromic 
wszystkich rywali po kolei. 

Ukoronowaniem slusznego wyboru 
byto wyjazdowe zwyciestwo w polfinale 
Ligi Mistrzow z Milanem 3:0. 
Proponuje kazdemu opracowac wlasne 
ustawienie. Lewym klikiem 
umieszczamy pitkarza gdzie chcemy, a 
prawym pokazujemy, jak ma biegac. 
Teraz wybieramy styl i czekamy na 
wyniki. Zgranie zespolu trwa roznie, od 

kilku tygodni do kilkunastu miesiecy. 
Na porazki sktada si? takze aktualna 
forma. Rezygnujcie zawsze z 
wystawienia swoich "gwiazd11, jezeli 
majq forme average lub poor. Lepiej 
wystawic dublera, ktdry bedzie walczyl 
do upadlego, niz "gwiazdora" 
snujqcego sie po murawie. Podobnie 
ma sie sprawa z morale. Rzud garsciq 
zielonych facetowi, ktory ma morale 
low, a Twoje wyniki od razu poprawie 
sie. Kontuzje pogarszajq naszq 
sytuacje i znow musi min^c kilka 
spotkan, zanim “nowy" wejdzie do 
podstawowego sktadu. W czasie 
meczu zmian dokonuj okoto 70 minuty. 
Tu sprawa jest skomplikowana. Musisz 

wykazac sie nieztym wyczuciem. 
Czasami warto zrobid potrojne zmiane, 
a nieraz wpuszczad kogos co kilka 

minut. Staraj sie miec na tawce 
zawsze tych samych rezerwowych i 
robic co mecz takie same zmiany. Dla 
tych, ktorzy sq leniwi i wole 
komputerowe ustawienia, 

przygotowatem male sciqge* Na 
rysuku nr 1 przedstawilem moje 
wyjsciowe pozycje, jako styl stosuje 
Long Ball tzreszte doradzam to 
kazdemu). W razie potrzeby 
tniekorzystny wynik) przesuwam 
“ortow" do przodu trys. 2), No to 
pora zobaczyc, co oferuje komputer: 

ULTRA DEFENSIVE - srednio dobre, 
przydaje sie w pucharach - remis lub 
nikla porazka; 

5-3-2 DEFENSIVE - niezle, 
dobra obrona, jedna kontra i masz trzy 
punkty; 

SWEEPER DEFENS. - ciekawe, 
przynosi czasami efekty; 

4-4-2 DEFENSIVE - 
bezproduktywne; 

4-5-1 DEFENSIVE 
praktycznie brak skrzydet, dlatego 
stabo wypada w ofensywie; 

COUNTER ATTACK 
bardzo dobre ustawienie, szczegolnie 
na wyjazdach; 

5-3-2 FORMATION - nie warto 
nim grac; 

3-5-2 SWEEPER - szkoda 
czasu; 

3-5-2 FORMATION - jak wyzej; 

3-1-3-3 FORMATION - zbyt 
rozciegnieci na boki obroncy, duze 
ryzyko straty bramki; 

4-4-2 FORMATION - catkiem 
niezte, ale srodkowi pomocnicy powinni 
troche pobiegad w przod; 

CHRISTMAS TREE -troche 
przypomina Counter Attack, ale jest 
mniej skuteczne, raczej do obrony; 

DIAMOND FORM. - luka w 
pomocy powoduje problemy przy 

ataku; 

4-4-2 ATTACKING - ponownie' 

luka w pomocy; 

4-3-3 ATTACKING - kolejne 
dobre ustawienie, srodkowy pomocnik 
powinien biegac w przod; 

4-2-4 - bardzo 
ofensywne, az tak nie warto 
ryzykowac; 

ALL OUT ATTACK - nic dodac, nic ujed, 
jak zawsze w takich przypadkach 
bramki raczej nie strzelimy, a stracid 
mozemy kilka; 

TROCHE NAZWISK, CZYLIKOGO 

KUPOWAC? 

Zaczne od graczy spoza Unii 
Europejskiej. Jak wiadomo, tutaj 

istnieje pewne ograniczenia - moze 
grac czterech w lidze hiszpanskiej i 
trzech w pozostatych ligach. Dlatego 
warto kupid tylko czterech 
obcokrajowcow i to takich, ktorzy 
bedq mieli miejsce w podstawowym 
sktadzie. Ze swojej strony rekomenduje 
brazylijczykow: Roberto Carlosa, Flavio 

Conceicao, Luizao i Viniciusa (U-21) 
oraz Jugostowianina Mijatovica. Co do 
graczy z UE, to tu mozesz poszalec bez 
ograniczen. Najwiecej znakomitych 
zawodnikow jest^ Francji: Benarabia, 
Zugna, Ziadi, M/Maurice, Viard, 
Barul, Christanval, F. Mourice, Jaures, 
Trezeguet, Micoud. Proponuje takze 
pilkarzy angielskiej U-21: R. 
Ferdinands, Wilsona i Owena. Nie 
zaszkodzi wzmocnic sktadu 
portugalczykami Figo, Baia oraz Paulo 
Sousa. 

ZAKOlilCZENIE 

Na koniec dwie male sztuczki. Jezeli 
Departament Pracy nie wyrazi zgody 
(75% gier w poprzednlm sezoniel na 
gr? jakiegos zawodnika spoza UE, zrob 

maly przekr^t. Daj kolesia na Free 
Transfer i zacznij z nim rozmowy (od 
razu] na temat gry w twoim zespole. 
Efekt murowany. Jezeli chcesz zostad 
coachem reprezentacji, a niejestes 
"very good", wpisz nazwisko 
aktualnego trenera tej druzyny. Mysl?, 
ze teraz bedzie Warn troche tatwiej 
piqd sie w gore- Czego Warn i sobie 
serdecznie zycze. 
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P0P8dnlk lan powsiat "w rewanzu", za 
reconzio te} gry w numerze 20 (slabs- 
ha nie moja, cite che). Oprdcz poradjak 
strcelat (iramkl ate, apisza tutaj w paru 
alawach rdwnlez zasady gry w hakeja, 
pantews! nie kiidy w naszym krajurodzi 
si« i hljem w rakach (nie mylifi z 
baseliallDwyaij i lyzwaml na nogach. 

Eld 

Jak kazde dziecko wie (przynajmniej 

za Wielkq Wodq), skrot NHL oznaeza 

National Hockey League, czyli 

KANADYJSKO-amerykanskq 

zawodowq lig? hokeja. Podkreslifem 

slowo 11 kanadyjsko", dlatego ze Yasiu 

popelnif straszliwy btqd, piszqc w 

recenzji, iz jest to liga amerykanska. 

Wszak to Kanadyjczycy wymyslili 

hokej i do tej pory sq w niego 

najlepsi. Przypuszczam, ze reakcjq 

prawdziwego Kanadyjczyka na 

podobnq obelg? bylby cios tyzwq w 

z?by. 

mu 
Sq one dose proste. Gra bramkarz 

plus pi?ciu hokeistow w polu. Piqtk? 

tworzy dwoch obroncow i trzech 

napastnikow. Lodowisko jest 

podzielone na trzy strefy: dwie 

obronne i srodkowq. Obronne sq 

ograniezone liniami niebieskimi, a 

srodkowa przedzielona na pot liniq 

czerwonq. Istniejq w zwiqzku z tym 

dwa nodzaje spalonych - na 

czerwonej i na niebieskiej. Spalony na 
czerwonej ma miejsce wtedy, gdy 

podamy krqzek przez dwie linie. 

Przyktad: podajemy krqzek z naszej 

tereji obronnej do napastnika 

stojqcego za liniq srodkowq; krqzek 

przelatuje przez niebieskq i czerwonq 

krech?... spalony! Przepis ten ma 

zostac zniesiony od przyszlego 

sezonu (na swiecie, bo w NHL nie 

obowiqzuje juz w tej chwili). Co to w 
praktyce oznaeza? Prawdopodobnie 

przetozy si? to na wi?kszq ilosc 
bramek, gra stanie si? jeszcze- 

szybsza (czy to mozliwe?), a akcje 
b?dq bardziej efektowne (ach te 
kontry!). Spalony na niebieskiej dziata 

na troch? innej zasadzie. Wjezdzajqc 
w stref? obronq przeciwnika nalezy 

pamiptac o jednym - najpierw krqzek, 
potem hokeista. W odwrotnym 

przypadku gwizdek i mamy spalony. 
Najprostszym sposobem na niebieskq 

jest wstrzelenie krqzka w terej? 

obronq komputera lub wjechanie w 

niq zawodnikiem, prowadzqc krqzek 
(popatrz najpierw, czy czasem nie ma 

tarn juz jakiegos twojego orta]. 
Zabronione uwolnienie nast?puje, gdy 

wybijemy “gum?” z wtasnej tereji 
obronnej do tereji obronnej 

przeciwnika. Po tym wydarzeniu za 
“kar?” mamy wznowienie w naszej 

strefie. Kar jest takze kilka rodzajow. 

Najpopularniejsza jest “kara mniejsza 

dwuminutowa", dostaje si? jq za , 
praktyeznie kazde przewinienie. 

Rzadziej mozna otrzymac "kar? 

podwdjnq dwuminutowq” za gr? 

wysokim kijem lub uderzanie kijem. 
"Kar? meczu" lub “piqcio- 

minutowk?" dostajemy za bijatyk?. 
Przyznaj?, ze z tq pierwszq si? 

jeszcze w NHL98 nie spotkalem. 
Wszystko jasne? 

0BR0NA 
Obrona ogranicza si? do 

trzech sposobow. Pierwszym 

jest blokowanie strzalow. 

Wystarczy znalezc si? w 

odpowiednim czasie, w 

odpowiednim miejscu. Ot i 

cafa filozofia, Drugim 

sposobem jest blokowanie 

przeciwnika. Doganiamy 

frajera z tytu i zaezynamy 

zahaczac go kijem. Czasami 

mozna powpdrowac na lawk? kar, ale 

optaca si? ryzyko. Kolesiowi 

skuteeznie blokowanemu trudno 

oddac strzat, a moze zgubic krqzek. 
Na koniec to, co tygrysy lubiq 

najbardziej: bodiki [body checks]. 

Najlepiej atakowac z przodu z 

rozp?du (krotkiego, dozwolone sq 

dwa odepchni?cia tyzwq, inaezej - 

kara]. Przeciwnik pada od razu na 

lod, Grajqc w "penalty killing” wybijaj 

krqzek na oslep. Zyskujesz kilka 

cennych sekund, chociaz osobiscie 

wol? szybkq konterk? i bram'k? 

zdobytq przy liczebnej przewadze 

przeciwnika. Staraj si? nie dopuscic 

do zalozenia przez komputer 

"zamka". Nasi obroncy cz?sto-g?sto 

wtedy si? kladq i zanim podniosq swe 

cztery litery, pada gol. 

ATAK 
Atakowac i zdobywac bramki chyba 

kazdy uwielbia. Dodatkowo w NHL98 

o t? przyjemnosc jest bardzo latwo. 

Na najprostszym levelu [rookie] 

bramka pada praktyeznie po kazdym 

strzale. Najlepiej z ostrego kqta. Na 

dwoch kolejnych poziomach robcie / 

tak: sprowokujcie wznowienie we 

wlasnej tereji obronnej. Po 

wygranym wznowieniu szybkie 

podanie do napastnika. Pojedz wzdtuz 

bandy, na wysokosci pola wznowien 

w tereji komputera ttakie czerwone 

kolko] skr?c wzdtuz bramki trzymajqc 

klawisz strzalu. Kiedy bramkarz si? 

rozjedzie, zaslaniajqc "parkanami” 

luk? mi?dzy nogami [bez skojarzen], 

pusc klawisz. Mozesz si? juz cieszyc! 

To samo rob, jezeli odbierzesz 

“gum?” przeciwnikowi. Trudniej jest 

grac w “power play". Obroncy 

skupiajq si? wokot swojego 

bramkarza, atakujqc napastnikow w 

ostatniej chwili. Jedyny sposob to 

naparzanie spod niebieskiej linii i 

czyhanie na dobitk?. Atakujqc, 

pami?taj, aby nie wjechac w pole 

bramkarskie ttakie niebieskie polkole] 

bo takie zagranie w 99% kohezy si? 

dwiema minutami za “interferance”, 

czyli przeszkadzanie. Chociaz 

oglqdajqc NHL nie widuj?, zeby za cos 

takiego ktos w?drowal na lawk?. 

Widocznie komputerowi s?dziowie sq 

bardziej restrykcyjni. Zdarzylo mi si? 

nawet, iz moj hokeista zarobif 

"interferance" po strzeleniu bramki 

przejechat przez to pole. Blazenada! 

OGLADAJ TV 
Tych, ktorzy zainteresowali si? ligq 

NHL zach?cam do oglqdania na NBC 

programu "Power Week”, czwartek 

godzina 21. Naprawd? warto!!! 

Sub Culioi'fi lest jednii z ciekawszyct) gier, 
iakie zestaly ostatnlo wydane. tgczy una w 
settle kilka ptUEiktiiw. co sprawia, ze ma 
mas; zwulenniMw. Plywajgc maty lodzig 
podwodnq mains znalezc sohie masg 
reznycb zaiet. puczgwszy od handlu, a 
sknnczywszy mi walce zhrojnej. W 
penltszp lekscie postanm sip nozpatrzyc 
waznlelsze ladanla oraz prohlemy, ktore 
maze w tralicle zabawy napotkac gnaez. 

PAVtUS 

POCZ/\TEK 
Gr? rozpoczynamy wyrzuceni gdzies na 
gt?bokq wod?, ktorq wtadajq dwie 
naeje. Poplywamy troch? po najblizszej 

okolicy, znajdziemy si? w jakims 
miescie. Tam mozemy zrobic sobie 
przystanek i przyjrzec si? innej 
'‘cz?sci" programu. Po zatrzymaniu si? 
w pierwszym lepszym miescie 
zauwazymy, ze nasze konto jest puste, 
fddz praktyeznie nie ma porzqdnego 
wyposazenia, i ze ktos oferuje nam 
misj?, dzi?ki ktorej mozemy zarobic 
kilkaset kredytow. W kazdym miescie 
znajduje si? rowniez komis, w ktorym 

mozemy kupowac nowe zabawki do 
naszej lodzi oraz sprzedawac te 
niepotrzebne. Procz komisu jest 
rowniez gielda towarowa. Mozna na 
niej kupowac i sprzedawac surowce 
oraz to, co mozna z nich wykonac. W 
tym wtasciwie momencie decydujemy 
si?, co chcemy dalej robic. 

WYPOSAZENIE MALEJ LODZI 
PODWODNEJ 
Do podstawowego jej wyposazenia 
zaliezye mozna: zewn?trzny reflektor, 
Suck-O-Matic, czyli duzy odkurzacz 
oraz Zapper - dziatko elektryezne, Na 
poczqtku mamy niezbyt wiele zabawek, 
ale zawsze mozna sobie cos ciekawego 
dokupic. Przewaznie b?dziemy 
zaopatrywac si? w to, co b?dzie 

potrzebne do wykonania nastppnej 
misji, ale juz na samym poczqtku radz? 

kupic magnes. Jest niedrogi, a przy 
tym bardzo potrzebny do zbierania 
roznych metali. Nast?pnq ciekawq 
rzeczq niezbpdnq w dalszej grze jest 
wyrzutnia rakiet oraz rakiety do niej. 
Sama wyrzutnia jest droga, ale kupuje 
si? jq tylko raz, natomiast jesli chodzi 
o rakiety, to niektore z nich sq drogie, 
a niektore tanie. Na zwykte rakiety 
moze sobie pozwolic prawie kazdy, sq 
one sprzedawane w pakietach po 
szesnascie, natomiast 
samonaprowadzajqce sq o wiele 
drozsze i na dodatek sq pakowane po 
cztery sztuki. Poniewaz w kazdej chwili 
jestesmy narazeni na ataki ryb, 
piratow oraz drobne sttuezki, dobrze 
jest si? zaopatrzyc w pozyej? 
"naprawa tarez ochronnych”. Lepiej jq 
nabyc zanim stracimy wszystkie 
kredyty, bo naprawa tarez jest 
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mozliwa praktycznie wsz?dzie tam, 

gdzie dokujemy; jednak nie znajdziemy 
ich w kazdym sklepie. Fajnie si? 
wymienia wszystkie te cuderika, ale 
przeciez trzeba za nie zaptacic, a zeby 
wydawac fors?, trzeba miec najpierw 
co sprzedac. Najlepszym sposobem na 
zdobycie towaru jest: 

EKSPLOATACJA ZtOZ 

Pierwsz? misj? zlecon? przez wladze 
b?dzie zdobycie padioaktywnych 
krysztalow mocy, ktore s? zrodlem 
energii podwodnych miast. Jakna 
pocz?tek jest to niezfy sposob na 
zarobek, wi?c wybieramy si? na 
tajemnicz? wypraw? w ich 
poszukiwaniu. Znalezierfie krysztalow 
nie jest trudne, szczegolnie w nocy, 
bo swiec? jak napromieniowane 
zegarki z Czarnobyla. Aby Suck-O- 
Matic mogt je wci?gn?c, trzeba je 
nozbic przy pomocy Zappera na 
drobniejsze kawalki. Jednorazowo 
mozna zabrac ze sob? nnaksymalnse 
pi?c roznych kawalkow/ dobrze wi?c, 
jesli zakodujemy sobieyh szarych 
komorkach, gdzie zostawili^my kawalki 
mineratow, ktore nie zmie^cify ffpp® 
lodzi. Potem towar sprzedajemy na 
gietdzie towarowej. Teraz kupujemy 

magnes, montujemy go w miejsce 
Suck-O-Matic i wybieramy si? na 
poszukiwanie,.. kapsli od butelekz 
piwem, aluminiowych puszek, 
drobnych monet itp, tczego te 
olbrzymy z gory nie wyrzucaj? do 
wody). Dla takich matych ludzikow jak 
my s? to olbrzymie ztoza i mozemy z 
nich zrobic np. kilkaset nowych rakiet. 
Niestety, kiedy wezmiemy np. taki 

ogromny kapsel na hoi, sterowanie 
nasz? lodzi? b?dzie utrudnione. Na 
dodatek material ten trzeba 
dostarczyc najpierw do przetwdrni, a 
dopiero potem udac si? na gield?, aby 
odebrac nalezne kredyty. Najbardziej 
oplacalne jest zbieranie perel. Ich cena 
jest bardzo wysoka, ale ci?zko jest 
znalezc maize, w ktorych znajdziemy te 
skarby, w dodatku maize maj? to do 
siebie, ze lubi? si? zamykac i nie 
zawsze chc? si? otworzyc. Niestety 
perly s? skupowane tylko w 
wybranych miastach. Wiele ciekawych 
rzeczy mozna znalezc w roznego 
rodzaju podwodnych jaskiniach, 
obnizeniach terenu i w innych 
zakamarkach, np. w starym 
zatopionym bucie trafimy nieraz na 
kapsle i monety. Zdobyte z wielkim 

trudem towary wypadaloby gdzies 
''opchn?c", a do tego celu najlepiej 
nadaje si? miejska- 

GIELDA TOWAROWA 

Praktycznie kazde miasto ma swoj? 
gield? towarow?. Istot? cen 
gieldowych jest to, ze przez caly czas 

bogaci jego Mi 

jest zbyt oplacalny i nipsie ze sob? 

doze ryzyko Rdbiii^myVozeznenie, a 
zapomnielrSmy o rafineriL w ktdrej 

si? zmieniaj? [powiedziat kiedys makler, 
zanim go wsadzili za sprzedaz poufnych 
informacji), wi?c wybieramy si? na 
male rozeznanie po okolicznych 
miastflch. Qkszuje si?, ze w rdinych 

miejscach ceny tych samych tawardw 

s? zo^qS^-otf-aiebii 
rdznrq; ora* ze najwi?cej|dtdwkj 

jest bardzo wysokie i niejedntikrofcnie 
mozna uzyskad za nie calkiem pokazn? 
sum?. Niestety nie ma tak lekko. 
Wyobrafcie sobie, ze jedziecie mercem 
klasy E [czy jakos tak) i do tego 
ci?gniecie przyczepk? wytadowan? 
zlotem, i ze wlasnie mijacie Pruszkow, 
a przy drodze stoj? panowie w 
dresach. Zgadnijcie, co by si? stalo? 
Przypuszczam, ze doskonale wiecie. 
Dlatego jesli do naszej lodzi 
przymocowany jest magnes, a do 
niego np. moneta, to radz? uwazac na 
biale plamki pojawiaj?ce si? na radarze. 
Jesli zblizaj? si? one do naszej lodzi, to 
na dziewi?cdziesi?t procent b?d? to- 

PIRACI 
Ktos kiedys powiedzial, ze najlepsz? 
cbron? jest atak [zanim trafil na 
silniejszego). W przypadku piratow to 
powiedzonko si? nie sprawdza, chyba 
ze mamy na pokladzie kilka rakiet 
samonaprowadzaj?cych, Piraci atakuj? 
grupami 3-4 osobowymi, najcz?sciej 
s? uzbrojeni w zwykle rakiety. Gdy 
jestesmy wyposazeni tylko w Zappera, 
ci?gniemy cos na magnesie, a do 
miasta jest spory kawalek, wypadaloby 
zostawic zdobycz [najlepiej w takim 
miejscu, ktore po walce latwo b?dzie 
znalezc) i czym pr?dzej uciekac do 
miasta, ale tak, zeby piraci plyn?li za 
nami. Miasta maj? wlasne systemy 
obronne, ktore procz ryb i innych 
zyj?tek "dziataj?M rowniez na piratow. 

Wystarczy zwabic 

bandytow w takie miejsce 
i pomoc im swoim 
Zapperem. Bardziej 
tchorzliwi mog? 
sprdbowadszcz?scia, 
ukrywaj?c si? np. w 

starym bucie czy innym 
zakamarku, ale tam moze 
czekac na nich np. 
w?gorz elektryczny, ktory 
pr?du raczej nie 
oszcz?dza. Kiedy nasza 

lodka ma na pokladzie kilka rakiet, 
mozemy sobie poradzic z piratami na 
miejscu tzazwyczaj na jedn? lodz 
pirack? przypadaj? dwie-trzy rakiety 
zwykle lub 1-2 samonaprowadzaj?ce), 
Po wygranej welce mozemy z dum?, 

ibiiauqtodziq i wcale nie lepszq 
g?b?, poplynqddo najblizszego miasta 

eho. ebyodnowid sobie tarcze 
imy robid to po 

kazde] sfcoezonej hitwie, bo piratdw 
, a w dodatku zawsze 
si? i rybq, zdlwiem, 

konlkiem^morskim, skaiami... 
Iniepotrzebne skredlld), Teraz mamy 
juz kup? szmalu i prewie wszystkie 
gadzety do mm lodzi, wi?c najwyzszy 

:c2as. aby wypslniadtolejne 

ZADANIA 

Ookujqc w jakimg niEeScie, mozemy si? 
zdecydowac na wypelnienie jednej z 

ki[kudziesi?ciu dost?pnych w grze 
misji. Na poczqtku b?dzie ich niewiele i 
b?d? niezbyt skomplikowane, np. 
wspomniane zbieranie krysztalow 
mocy, wstrzymanie erupcji wulkanu 
czy likwidacja ryb-mutantdw. Z czasem 
zadania stan? si? bardziej wymagajqce. 
Przed zaakceptowaniem misji musimy 
zapoznac si? z jej celem, czasem jej 
wykonania i przede wszystkim ze 
sprz?tem, jakiego wymaga. Jesli nie 
mozemy poradzic sobie z jedn? z misji, 
to lepiej zmienic j? na innq zanim 
zobaczymy napis "misja nie zaliczona’1 
albo "koniec gry". Uwaga! Podczas 
wykonywania misji, na czas jej trwania 
jestesmy pozbawieni opcji save. Stan 
gry nalezy zapisywac dose cz?sto i 
lepiej robic to przed i po kazdym 
zadaniu, bo nigdy nie wiadomo, co nas 
spotka "za nast?pnym rogiem'1. 

POLITYKA 

Rzeczywistosc, w ktorej rozgrywa si? 
akeja Sub Culture jest tak samo 

zepsuta jak nasza Ziemia. Dac komus 
palec, a on chce cal? r?k?. Wykonuj?c 
kolejne zadania musimy wzi?c pod 

uwag? to, dla kogo pracujemy. Swiat, 
a raczej wody Sub Culture s? 

podzielone mi?dzy dwie naeje. Cz?sc 
miast nalezy do jednej, a cz?sc do 
drugiej. Bardzo latwo mozna 

rozpoznac, do ktorej naeji nalezy dane 

miasto - wystarczy spojrzec na kolor 
nazwy. S? tylko dwa: dla kazdej z naeji. 

Wykonuj?c zadanie dla naeji A, 
zblizamy si? do niej i zarazem jestesmy 
odtr?cani przez nacj? B. Od nas zalezy, 
czy chcemy, aby mi?dzy naejami 
panowal pokdj czy wojna. Wykonujqc 
misje na przemian dla obu naeji 
zachowamy pokdj. Opowiadajqc si? 
tylko za jedn? z nich, tzn. pracujqc dla 
niej, doprowadzimy do wojny. 
Pami?tajmy, ze wojna nie dotyezy tylko 
naeji A i B, ale rowniez i nas. B?d?c w 
sojuszu z nacj? A nie wypada naruszac 
wod terytorialnych B i na odwrot. 
Wtargni?cie na zakazany dla nas 

obszar w najlepszym wypadku skenezy 
si? powaznymi uszkodzeniami statku, 
w najgorszym - smierci?. Radz? zyc w 
pokoju z obiema naejami, ale jesli ktos 
lubi ryzyko i ma pieni?dze na cz?ste 
naprawy lodzi, to niech zaezyna wojn?. 

TOLERANCJA MIESZKANCOW 
Jedli toezymy wlasnie zaci?t? bitw? z 
piratami, inn? lodzi? czy morskimi 

mieszkancami i wplywamy do jakiegos. 
miasta licz?c na pomoc, musimy 
pami?tab o kilku rzeczach. Po pierwsze 
musi ono bye zaprzyjaznione. Po drugie 
musimy ostroznie obchodzic si? z 
rakietami i inn? broni?. Wyobrazmy 
sobie tak? sytuacj?: jestesmy w stanie 
wojny z jedn? z naeji, atakuj? nas 
piraci, wplywamy do przyjaznego nam 
miasta. Mieszkancy pomog? nam, ale 
jesli kilka razy trafimy w ich chalupy, 

to nagle zaczn? pomagac 
"wielkodusznym" piratom, ktorzy chc? 
si? nas pozbyc. Jakie mamy szanse na 
wyjscie z takiej opresji? Odpowiedz 
brzmi: jakjeden do tysi?ca. W 
przypadku gdy wzrok cz?sto nas myli 
lub gdy wrag jest sprytny, walk? lepiej 
jest prowadzic na niezamieszkanym 
terenie. Przerozne zwierz?tka 
zamieszkuj?ce wody takze s? w 
pewnym stopniu tolerancyjne. Jako 
przyklad moze posluzyc spokojnie 
plyn?cy zolw, On sobie ptynie, a my 
walimy w niego z calej pary, tak ze az 
kadlub trzeszczy. Na pocz?tku zwierzak 
nic nie robi, ale jesli przylozymy mu 
jeszcze raz, to on nas staranuje albo 
pogryzie. To samo tyezy si? wi?kszych 
ryb - na niektore z nich nalezy 
szczegolnie uwazac. Wiele zyje w 
ciemnych gl?binach i jak zobaez? cos 

malego, zoltego i w dodatku 
swiec?cego, to przewaznie wezm? nas 

za posifek. Radz? wi?c uwazac na 
bardziej agresywne stworzenia 
zamieszkuj?ce wody. Wplywanie 

mi?dzy mlot a kowadlo rowniez nie jest 
wskazane. Jesli spotkamy po drodze 
dwie walcz?ce ze sob? ryby, to lepiej 

optyn?c je bokiem, bo nigdy nie 
wiadomo, co im do glowy strzeii. 
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IIS Tipsy 

Wi?cej tipsow macie na Cover CD (Bonus/Tips); tamze kilka programow z serii “tips-machine”. Mifej zabawy. 

Croc: Legend of Gobbos 
(Fox Interactive) 

• Wpisz hasio: LLLLDRRLLDRDLUR 
- a przeniesie Cig na ostatni level 
na pigtej wyspie (a przy okazji doda pare 
tajnych rzeczy). 

. Wpisz te kody w odpowledniej wyspie, a Twe zycie stanie sig duzo 
prostsze... 
Island 2 - RDLURRURLRURLUD 

Island 3 - LURURDDUDUULULD 

Island 4 - RDDURLURDUURLUD 

Deer Hunter 
(WizardWorks) 

Wpisz to na “map screen 

dhbambi pokazuje “zwierzyng”. 
dhstealth zwierzg nie moze Cig 

zobaczyd. 
dhbuckdown zwierzg nie ucieka, jesli strzeliles i chybifes 

Evolution 
(Multimedia Channel) 

1. Nacisnij CTRL + F 
2. Wcisnij: lewy klawisz myszki, Shift, 
CTRL 
3. Kliknij (dwa razy) na fewym gornym 
rogu okna dialogowego. 
4. Wpisz cheaty; nacisnij Enter. 

xocontrolmagic 

xofeedmeseymouria 
xobfam 

- zwierzg (zaznaczone) wroga bgdzie 
Wasze 

- mapa z ciekawymi rzeczami 
- maksymaine zwigkszenie populacji 

zaznaczonego zwierzgcia 

HELLFIRE 
(Sierra) 

- dodatek do Diabio - 

: 4 
* . 1 

"WvV 

, ja&ausE 
fc#. • S8 

Prosty, latwy i przyjemny sposdb na 
wzbogacenie sig: 
1. Potrzebujesz co najmniej dwadziescia 
tysigcy zfotych monet - tyle powinno wystarczyd, ale metoda zostala 
doglgbnie pnelestowana dla jakichd siedemdziesigchi... 
2. Wszystkle miejsca na ekwipunekmuszg byd zajgte - jeili sg zajgte 
przez monety, to musi ich by6 dziesigi tysigcy w kazdym. 
3. Wyrzut dziesigc tysigcy ztdfd - z JEDNEJ kupki w ekwipunku. 
4. Poldz jaklkolwlek przedmiot w miejsdu po monetach. 
5. Ponownie wyrzud ztoto - tym razem DZIEWII-C tysigcy. 
6. Wyjdz z ekranu ekwipunku. 
7. Wez kupkg z dziesigcioma tysigcami - pojawi sig komunikat o brake 
miejsca w ekwipunku, a ztoto z powrotem wylgduje na ziemi. Jesli 
jednak sprawdzisz ekwipunek, to na miejscu tysigca zlotych monet 
bgdzie ich dziesigc, a na ziemi w dwoch kupkach oczywiscie nadal 
dziewigtnascie. Czyli te dziewigc jestes do przodu... 
8. Z powrotem do punktu 3 i tak w kolko az do znudzenia... 

NHL 98 
(EA) 

Stwdrz gracza pod jedng z podanych nazw 
i dotgcz do swego zespolu. Teraz zobacz 
co sie bgdzie dalej dziac... 

John Rix; Mike Smith; Mike MacKinnon; 
Funky Swadling; Jay MacDonald; Cory Yip; Andy Harris; Gary Johnson; 
Ben St John; Jeff Mair; Juan Jacyna; Jay Bulbrook; Trenton Shumay; 
Dejan Stanisavljevic; Tedd Streibel; Victoria Wong; Tom Papadatos; 
Troy Church; Phillip Chow; Ted Nugent; Adriano Celentano; Jeff Dyck; 
Mark Gipson; Lance Wall; Sissel Tangen; Mark Johnston; Bryce 
Cochrane; 

Sid Meier’s Gettysburg! 
(Firaxis/EA) 

1) Nacisnij SHIFT-ENTER 
2) Wpisz cheata (gdzie U - tips dla Unii, K 
- dla Konfederacji) 
3) Nacidnij ENTER 

Wszyscy sg ufortyfikowani: 
U: Hooker 
K: Longstreet 
Oddzlaly nie ulegajg panice: 
U; Hancock 
K: Jackson 

TT -T7- 
*r 

I'4t * tli 
v.\y,v,v.;tv, mTT 

Zwigksz doswiadczenie: 
U: Mcclellan 
K: Beauregard . 
Zresetuj zegar: 
U: Buford 
K: Stuart 
Wigksza Hose czasu: 
U: Sedgewick 
K: Pickett 
Wszystkie positki naraz: 
U: Reynolds; 
K: Hill 

Komputer vs komputer 
U: Halleck 
K: Halleck 
Spanikowane oddziafy powracajg 
do walki: 
U: Sheridan 
K: Lee 
Widzisz wszystkie oddzialy: 
U: Warren 
K: Hotchkiss 
Widzisz jakie rozkazy wydaje wrog: 
U: Custer 
K: Harrison 

WAR, INC. 
(Interactive Magic) 

Trzymajgc weisnigty Alt wpisz: WAR. Teraz 
pusc Alt i wpisz: 

togglefog - wytgczony Fog of War 
viewmap - widzisz mapg 
iockandload - przezbrajasz wszystkie jednostki (wrog6w tez!) 
quickbuiid - szybkie budowanie 
autowin - niszczysz wszystkich wrogow 
toggleai - Al on/off 
rearm - przezbrajasz zaznaezong jednostkg 
moremoney - sporo kasy (i nie tyiko kasy) 
combo - brak fog of war, cafa mapa, szybkie budowanie, 

kasa! 
veteran - upgradeujesz zaznaezony oddziat 
godmode - God mode 
killactiveunit - niszczysz zaznaezony oddziaf 
enemypowerup - dodajesz wrogowi HQ 
showdanger - pokazuje niebezpieczehstwo 
loadunits - wszystkie dostgpne jednostki i struktury 
wincampaign - wygrafes kampanig! 

Huffier W0 



Prenumerata 
izamawianie archiwaliow: 

1. Nateiy BAftDZO CZYTELNIEI DQKtAONIE 
wypatnit przekaz. 
2. Za QpQznicnia wyniMn z blgdnego lub 
nieczytelnega wypetnlanla przakaiu redakcia 
nie ponosl odpowlcdziainosci. 
3. Do rubiyki "od miesigca”. naletv wolsac 
sjownla mieslAC. Od kttrsga prenumerala ma 
S'? rozpoczAc oraz zaznaczyd jej dlugoid (tr-=v 
szeit lub dwanadcie iiumertw) stawlal?c 
krzyzyk w kwadratowym polu. 
4. Numery znajdujgce si? w sprzedazy od 3 

rtmawlat w2r°uftS “m*8® (,a,eJV 

?%T'tZTr-1?|«' (V96 - wyczwpany. 
2/96 • wyczetpany, 7-6/97 - wyczerpaay, 
10/7 • wyczetpany) Zamawiajgc egzemplar? 

fnn nm^ltl^r J*pls*'i?mV w odpowlodnlg lubryv 
iTSL'T 1/90 styczert 96). Mozoa 

w,?celnli Men numei 
nu jednym przefcafrG, fjj© nafo^y waisvwaO 
priy mimerza jego cony - sluty do lego 
rubryka na (irugiej sironie biankietu. 
Zamawlaj^c kllka numarbw archlwalnydi, 
wplsu|emy lam LACZNA een? wszysikfcb 

faezna sum?, za wsrystkle zamflwione tov;. 
Sun)? wptsujemy na drugie] slronleprzuta.u 
Kaszly wysyikl zamiwlohych numerAw. 
pokrywa redakcja. 

6. ;WftP«»imu|Bmy 2 3m o vilen llstownysli. 
uwzglgdntaray zamowienlS WYtfCZNIE NA 

7. .Wplata miesiqc nastypny powinna bye 
dukonana do diMglego tlnia miesiqca 

ipMjtietaafcctyio prenumeratg. Innymi sSawy ( 
jflsii Cljceoie ainymafi np. numar mafowy, 
nafeiy wypelntti przskaj 1 wptacit wylifruK^ 
kwolg do dnio iD-go mmh, PrdffF^enii; 
tej tiaty powoduje op^nksiia w dor^cianiti 
p re n u met aty, • i 

8. m wysytamy JjpHiite filyPiPPp- , 
poafewaislanbwia due ftteiiralndcigsc 
msoplama, )'!bB3mDJ: :IJj 
9. Predofnerila 2BQMOJc^na 

Nfe s£iJWai^wofecjd pfsma w kiaskachr 
do Ciebie' 

I,r' 11 
Reklamacfe: ^ **+ 

Raklfmacle w.spra^Ie prenumeraty lub 
tiunierdw drctifwalnych lialezy kierowac do 
tMtflufttamimerely W poniedzialek w godz. 
ad ^jefdo fS^ejrw pozbstale dni tygodma od 

SgififfiPSel' 
tSffifal Sniegorty tel, 071 343 70 71 w. 33a. 

frriAH: sil ve r biu ro@mi fcroH t. mm pi), j 
%:^iypatfku usikodzeiiycfi GO ROMfiw oatejty 

wyslac fe na ad res wydawey i adriolftcjq. 
annfoMtri^tcJtto Of nr^dziele. 2 os ta nq 

SfcTil 

H: na sprawne. 
unmi— 

d poczgtku mar&a 1998 roku kazda osoba skladajgca zajnbv/loole w naszym wydawniclwle tiaslajc swb| PIN czyli numer idenlyMkacyjoy 
} razie pytan w sprawach jambwlort lub w przypadku nasiQpnych zambwiert, nalezy potfad s^d] numer PINu flraz dane osabewe. 

i iMWirn 
| jRi liiiMwfeTOP 

Zamawiam prenumerat? miesi^eznika ^ 
i? -S 

Zamawiam prenumeraty miesiyeznika 

SHAREWARE i 
to h- 

c 
^ > m SHAREWARE 

°d tniesi^ca. 
\ ^ 

/ 98 (siownie) . 

1 ^ 
i 3 ^ 
- « e 

od miesi^ca .... / 98 (siownie) 

Cl szesc numerow z CD 39,96zf i | 
^ c ■— E -a 

'i ~g □ szesc numerow z CD 39,96zi 

C dwanascie numerow z CD 79,92zt j o % c ° ■NJ ^ : CTS « □ dwanascie numerow z CD 79,92zt 

C numery archiwalne. . '1 % 1 r-, 
1 | | 1 0-^-0 
1 Q. o O ZD "O O. 

□ numery archiwalne. 

Zamawiam prenumerate miesigeznika ^ |—| 
□ 

Zamawiam^p^nimCTji^ miesigeznika 

°d miesi^ca. / 98 (siownie) | od miesi^ca... / 98 (siownie) 

C trzy numery 27,98zt | Q trzy numery 27,9821 

C szesc numerow 55,96zt | 0 szesc numerow 55,96zl 

C dwanascie numerow 111 ,92zl , □ dwanascie numerow 111,92zt 

C numery archiwalne.. . 1 
■ 

□ numery archiwalne.. 

podpts zaniaw/s/^ceflo Jmji ewbXdid podpis zamawiajQcegi} 

Zamawiam prenumerat? miesi^eznika 

m SHAREWARE 
od miesiqca./98(slownie) 

O szesc numerow z CD 39,96zt 
□ dwana^cie numerdw z CD 79,92zt 

Q numery archiwalne . 

Zamawiam prenumeratf miesigc^ika 

od miesi^ca. 

□ trzy numery 
□ szesc numerow 

D dwanascie numerow 

/ 98 (siownie) 

27,98zt 
55,96zf 

111 ,92zt 

□ numery archiwalne 



D
o

k
fa

d
ir

 

Copyright ELSPA, compiled by ChartTrack 

Dwadiieieta najleptiych glerna wsifitki platform? 

1 1 Die Hard Trilogy 
' Plati n u m/Fox/EA 

PC, PlayStation,Saturn 

O 9 FIFA: Road to World Cup’98 
£ C- PC, PlayStation, Nintendo 64, Mega Drive 

EA Sports 

o o tomb Raider 2 
V *5 Eidos/Core Design 

PC, PlayStation 

a Grand Theft Auto 
0 DMA/BMG Interactive 

PC, PlayStation 

c , Micro Machines V3 
w piatinum/Codemasters 

PlayStation 

Crash Bandicoot 
w ” platinum/Sony 

PlayStation 

7 7 Destruction Derby 2 
■ * Platinum/Psygnosis/Argenlum Collection 

PC, PlayStation 

o 1 n TOGA Touring Car 
” * Li codemasters 

PC, PlayStation 

q R Wipeut2097 
** LJ Platinum/Psygnosis/Sega 

PC, PlayStation, Saturn 

•inQ Goldeneye 007 
1 V Nintendo 

Nintendo 64 

hh Cool Boarders 2 
* ® O Sony Computer Entertainment 

PlayStation 

12 iq Formula 1 ’97 PlayStation 

■i o _ Soviet Strike 
® ^ Platinum/EA 

PlayStation, Saturn 

ha Snowboard Kids 
Nintendo 

Nintendo 64 

15 u Croc 
1 W 1 i Fox Intttfdctivg/EA 

PC, PlayStation, Saturn 

•ac a a Bushido Blade 
■ ” * ' SQuaresoft/Sony 

PlayStation 

-17,0 Championship Manager ’97/’98 PC 
" ■ 1 L) Eitfos tntoracliv^ 

18 24 V RaUy ■ v r- r tnfoflramfis 
PlayStation 

1q „WCWVsNWO 
IV 1^ 7HQ (ntomatlonal 

Nintendo 64 

901(: Quake II 1 J Acttvtsjou 
PC 

_if^wi/iiui i:mn naiirviiig uici 
P _ Copyrighl ELSPA, compiled by ChartTrack 

~rgifty ru 
1 i Tomb Raider 2 

EMos/Ccue Design 

DiteityA ft^bfiszrch gist mtesiw 

2 2 Championship Manager ’97198 
Eidos Interactive 

3 5 FIFA: Road to the World Cup ’98 
EA Sports 

Battlezone 
Activision 

g „ Grand Theft Auto 
DM/VTake 2 

6 3 Quake II 
Activision 

7 fi Flight Simulator ’98 
■ ” Microsoft 

o 7 Jedi Knight: Mysteries of Sith 
^ * Virgin/ Lucas Arts 

o q Age of Empires 
^ Microsoft 

1 n n TOC A Touring Car Championship 
® ^ Codemasters 

TOP tOPLAYSTATION 
Crash Bandicoot 
Platinum_ 

Die Hard trilogy 
1 3 

2 1 Platinum/EA/Fox 

3 2 Micro Machines I13 
Pi atinu m/Code masters 

4 5 FIFA: Road to the World Cup ’98 
EA Sports 

5 7 Grand Theft Auto 
DMA/Take 2 

6 4 Destruction Derby 2 
Platinum 

7 6 Wipeout 2097 
Platinum/Psygnosis 

8 9 Tomb Raider 2 
Eidos/Core Design ‘ 

9 io 
1018 

Formula 1 ’97 
Psygnosis_ 

Porsche Challenge 
Platinum/Sony 

Pokwitowanie dla poczty 

z\. -fir- 
sfownie 
ztotych 

. groszy 
t jak wyzei 

wplacaj^cy.. 

na rachunek 

SILVER SHARK sp. z o.o. 
PBG S.A. 

Oddziat we Wroctawiu 
NR 10801633-592-27001-801000-111 

stempei 

podpis przyjmujqcego" 

Pokwitowanie dla posiadacza rachunku 

z\, 
slownie 
zlotych 

gr. 

. groszy 
r jak wyzej 

wptacaj^cy.. 

a 
"d 

O 
Q 

na rachunek 

SILVER SHARK sp. z o.o. 
PBG S.A. 

Oddzial we Wroctawiu 
NR 10801633-592-27001-801000-111 

stempei 

pobrano opiate 
■ 

1 
1 

pobrano opiate 
1 

1 
I 

pobrano opiate 

Zt. 

I 

1 
Zt.. 

1 
zt. 

| podpis przyjmujqcego 1 poopts przyjmuj^cego 

Pokwitowanie dla wptacaj^cego 

..gr . 

sfownie 
zfotych 

groszy 
jak wyzej 

wptacaj^cy,. 

s* 

O 
3 

na rachunek 

SILVER SHARK sp. z o.o. 
PBG S.A. 

Oddzial we Wroctawiu 
NR 10801633-592-27001-801000-111 

stempei 



Zaburz&nia w koncentracji...? 
Brak reakcji na bodzce zewn^trzne...? 
Daj sif wciagnac w kolorowy swiat 
W najnowjzym nutnerze mifdzy innymi:, ». 
tajemnice'Smoczych Kul! 

Przylacz si$ do nas! Czekamy na 
- magazyn dla ggg| ludzi 

z wyobraznia wykraczajaca ponad przeci$tna 
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cz§sc trylogii Realms of Hifcavid Ostatnia 
Po krotkim okresie wzglednego pokoju hordy Of kow zriow wkroczyiy do Arkanii, zaspokajajqe swo najoors?x> uisiyrP 
i grahiezach \vh krwawy pochod zatrzymafy dopiero mury Rivy -ogronrmego nadmorskioyo miusia otoozonuyo mroo. 
Ale navvet najgrubsze mury nie sa wfeczne... 

OstKze pt&eznaczeniai IVtiKkocz Komety AQ .. 
mozesz kupic razem za wyjqtkowo nieprzyzwoicie msk^cen^; 49,95 Zi! 


